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( Abstract ) 

Topic : 
 Artistic and aesthetic values of the metal artifacts in the Mamluk period as input to enrich the 

metal work in the field of art education. 
By : Shaker bin Awwadh bin Waslallah Althuwaybi . 
Objectives of the Study :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1 - monitoring aesthetic values in the metal works in the Mamluk era.  
2 - to reach the formal elements used in metal works in the Mamluk era. 
3 - Get Fine relations existing between the formal elements of metal artifacts in the Mamluk era.  

4 - Fine monitoring methods for metal artifacts in the Mamluk era .                                     

Questions of the Study : 
- What technical and aesthetic values of the metal artifacts in the Mamluk era, which can be useful 
in the field of metalworking ? 

Branching from the main question following this sub-questions: 
1. What formal elements used in metal works in the Mamluk era ? 
2. Fine relations existing between the formal elements of metal artifacts in the Mamluk era? 
3. What methods of forming metal works in the Mamluk era? 
4. Methodology : 
The researcher used the descriptive analytical method (content analysis) for adoption to describe 
the situation, and rely on the use study tool that rely on content analysis method for Edmund 
Feldman.                                                                                                                                 

Finding : 
1. The presence of artistic and aesthetic values in metalwork craftsman-made Mamluk is the linear 
rhythm and color, and repetition, and unity, and good balance, and symmetry, and symmetry. 
2. Compatibility between the aesthetic and functional values, and this indicates the ability of the 
artist and manufacturer Mamluk easily adapt metals and mastery, and benefit from them. 
3. Intended Palmchgullac all metal mineral was dealt one of the methods of decoration on the 
surface with Vaulting or encryption or individuals .. Etc. 
4. Mamluk metalwork different Boutrzha serves as an extension of the first Islamic models that took 
into shift and change and the summary to be reached for the formal status of abstraction to get rid 
of material and extinction. 
5. Metalworking in the educational process is part of the innovative process that we seek to 
achieve in the context of art, and in accordance with contemporary thought. 
6. Study of those works and to identify the content of the artistic and technical values and aesthetic 
and functional nature contributes to strengthening the field of metalworking in art education as a 
source of educational tutorial should draw the attention of the students.               
Recommendation : 
1. Guide students to experimentation and research in achieving artistic and aesthetic values and 
functional metal works in the Mamluk era .                                                                                                 
2. Further research under objective criteria for analysis in other Islamic eras earlier or later to see 
the evolution of these artifacts . 
3. Development of an educational program that helps students in the artistic taste of heritage and 
Mamluk metalwork . 
4. Museum offer care and keep up the events of scientific systems and care Inventory data on the 
impact and the establishment of theaters for movies and pictures accompanied by scientific and 
technical analysis . 
5. Enrich the curriculum and educational programs to enrich the students' artistic practices 
including content of this heritage cognitive methods and solutions to technical problems . 
6. The expertise of artisans and craftsmen on-site visits to workshops so that introduces students 
to the craft operations . 
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 :  قدمةم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسول هللا معلم البشرية اخلري وهاديهم إىل  

 . صراط هللا القومي 

ة اليت تعكس يف تكوينها الداخلي وتشكيلها الوجداين أحاسيس الشعوب ، الفن هو املرآ

ألنه من أكثر املمارسات اإلنسانية ارتباطًا باملشاعر والعواطف ومن الصقها باألحاسيس املرهفة 

للنفس البشرية ، وقد كان الفن على مدى العصور من أصدق وسائل التعبري عن حياة األمم 

 . رقيها وحتضرها ومقياساً دقيقاً لدرجة 

والفن اإلسالمي يعد تراثاً حضارياً قومياً وعاملياً يف نفس الوقت ميثل حقبة حضارية مزدهرة 

جسور التواصل بيننا وبني  أبان عصور التخلف األوريب حينذاك وعلى ذلك فإنه باألمهية بقاء

 . ، األمر الذي جيعل لنا هوية حضارية خاصة وشخصية متفردة مستمرة تراثنا

اره والفن اإلسالمي ال يعترب فنًا تراثيًا من املاضي انقطعت صلته احلاضرة أو متثلت يف آث

ألن الدين ؛ أيضًا  اإلبداعية يف املتاحف ، بل أنه من حاضر ومعاصر ومأهول وهو فن مستقبلي

 حاضر بقوة يف نفوس الناس سواء يف املشاعر أو يف اإلبداعات املختلفة اليت تستخدم استخداماً 

 . معاصراً 

جانب مادي ملموس ميثل النتاج الفين  -:والرتاث الفين اإلسالمي يتكون من جانبني 

والتطبيقي املتمثل يف اآلثار الفنية ، وجانب فكري معنوي ميثل األسس الفلسفية واجلمالية اليت 

صاحبت منو يقوم عليها الفن اإلسالمي واليت تنتسب إىل املاضي واحلاضر والزمن والتاريخ واليت 

 . الرتاث اإلسالمي جنباً إىل جنب فكانت مبثابة وجهني لعملة واحدة 
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وختتلف فنون العصر اإلسالمي عما عداها من فنون بالتكامل بني القيم الروحية واملادية 

فلم يكن هناك فن للدين وآخر للدنيا ، بل فن واحد للحياة بشقيها واملتأمل للفنون اإلسالمية 

رغرايف املذهل وااجماالت الشديدة التنوع والوحدة يف آن واحد ال ميكنه إففال ذات االتساع اجل

فلسفة مجالية جوهرية عميقة األصالة صبرغت الفن اإلسالمي بصبرغتها ، وذلك ألن الرتاث الفين 

 . اإلسالمي يعترب خمزوناً ملنجزات الوعي احلضاري اإلسالمي املرتاكم عرب العصور يف ذاكرة البشرية 

متيز الفن اإلسالمي بوجود إبداعي خاص ومتدفق عرب مساحات جرغرافية شاسعة وقد 

ومتنوعة بتنوع املكان ، حيث متيز بأنه الفن الوحيد من فنون الرتاث القدمي أو احلديث أو املعاصر 

الذي حظي مبثل هذا االتساع اجلرغرايف كما نتج عن ذلك احتكاكه بقوميات متعددة وجنسيات 

مسة التنوع والوحدة ، والتنوع هنا نشأ عن تنوع بنية احلضارات والقوميات اليت خمتلفة مما عكس 

دخلها اإلسالمي مثل حضارة مصر واهلند القدمية وبابل وآشور وحضارة الصني القدمية ، كذلك 

 . تنوع واختالف فكر كل حضارة وثقافتها وأساليبها التعبريية يف الفن 

ن اإلسالمية حلضارة متكاملة تعترب من أهم وأخصب أما الوحدة فنشأت عن انتماء الفنو 

 . احلضارات الكربى يف العامل اليت أمثرت من خالل قيم اإلسالم كدين وفكر 

بأن املسلمني انتقلوا يف ديار اإلسالم كيفما شاءوا مما ( : "م 8991العطار ) يذكر و 

التفاصيل من بلد آلخر وقد ساعد على تقارب الطابع واملفاهيم والقيم اإلسالمية مهما اختلفت 

 احتفظ كل إقليم يف العصور اإلسالمية مبالحمه الشخصية وذاتيته الثقافية الفنية داخل اإلطار العام

، فالفن اإلسالمي ليس تركيبًا بسيطًا لفنون الواليات اإلسالمية ولكنه اندماج  للفلسفة اإلسالمية

 52ص" . ينتسب إىل الفنون اإلسالمية وتفاعل وانصهار يضفي طابعاً مفردا على كل إبداع 
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أن التأثريات اإلقليمية واجلرغرافية موجودة يف الفن اإلسالمي مبا حيقق التنوع والرغزارة 

اإلبداعية املختلفة ، وإن انصهر وتوحد كل هذا التنوع اإلقليمي واجلرغرايف والفين السابق يف بوتقة 

 . آن واحد  اإلسالم فأنتج فناً إسالمياً موحداً متنوعاً يف

واليت هي من أهم مسات اإلبداع اإلسالمي ،  flexpilityوهذا مما يؤكد املرونة التكيفية 

وأن هذه املرونة اليت صاحبت احلضارة اإلسالمية كانت سبباً يف انفتاحه على العامل القدمي وتعايشه 

الفن اإلسالمي ميثل وتوافقه مع كل احلضارات السابقة عليه وبالتايل انصهرت كل األضداد وأصبح 

( : م 8991وارد ، ) فنية وتشري إطاراً إقليميًا وعاملياً حيمل كل هذه األفكار والفلسفات والقيم ال

بأنه بالرفم من قوة الفكر والفلسفة اليت صاحبت تقاليد الصناعة الفنية اإلسالمية إال أن هذه "

ن خالل الطابع الزخريف والتصميمي األعمال كانت تتأثر هبوية ااجمتمع الذي أتيح فيها وذلك م

 34ص" . الذي وجد على تلك األعمال املنقوشة يف املعادن واخلزف والنسيج واخلشب 

ويف احلضارة اإلسالمية كان للفن بشىت صوره مكان الئق ودور مرموق ، بل كان مرتكزاً 

( هـ 8349للبحوث ، مركز امللك فيصل ) ويشري . حضاريًا منه معظم جوانب احلياة اإلسالمية 

العمارة ، النسيج ، املصوفات ، املنسوجات ، اخلط ) مع تعدد صور الفن اإلسالمي : " بأنه 

، فقد احتد يف منطلقاته وأفراضه ، وال تكاد توجد قطعه فنية أصيلة إال وجيد املتأمل ....( العريب

يز الفن اإلسالمي عن سائر فيها واقعية اإلسالم الدائم إىل اجلمال واإلتقان ، ولعل أهم ما مي

رفم تنوع البيئات اجلرغرافية  -الفنون األخرى قدرته على اجلمع بني الوحدة واملوضوعية واملنهجية 

 6ص" . وجتدده الدائم على مر العصور ، والتزامه بالثوابت  -واملراحل التارخيية وتعدد األفراض 

، مث مل يلبث أن تطور  خارقة وقد ظهر الفن اإلسالمي مع ظهور اإلسالم وتشكل بسرعة

وأخذ أشكااًل متنوعة عرب التاريخ ، وقد ازدهر الرقش واخلط برتاكيب خمتلفة حتمل معاين صوفية 
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(  م8991البهنسي ، ) رمزية للذكر والعبادة اإلسالمية إىل جانب العمارة والفنون التطبيقية ويشري 

، مما ساهم يف احتفاظ املسلمني األوائل  الفن اإلسالمي ولد على أرض دانت باإلسالم" إىل أن 

مبورثاهتم اللرغوية واألخالقية ، كذلك احتفظوا بتقاليدهم اإلبداعية اليت كانت أساسًا يف صناعة 

 7ص" . الفن اإلسالمي مبختلف أشكاله 

على أن تأثري العقيدة اإلسالمية كان قويًا حبيث استوعب صانعي الفن يف البالد اليت 

وقت طويل حىت بدأ الفن اإلسالمي بصيافات مستقلة عن  م ميضيلف ؛دخلت اإلسالم 

 . اخللفيات الفكرية السابقة لإلسالم ، وكان التأثري واضحاً يف خمتلف الفنون 

وقد برزت الفنون اإلسالمية بشكل ظاهر يف عصر املماليك وتبوأت مركزًا رياديًا ، فقد 

اط التجاري بني الشرق والرغرب ، جبانب ولع اشتهر هذا العصر بالثروة واملال ؛ وذلك للنش

السالطني بالفخامة والرتف ، وكانت التحف املعدنية أكثر الفنون وضوحًا يف هذا العصر ، حيث 

بلرغت درجة كبرية من اإلتقان الفين وأصبح هلا طابعها املميز ، إذ استحدثت عناصر فنية جديدة ، 

عالوة على الصيافات التقنية املختلفة . النجمية  باإلضافة إىل الزخارف اهلندسية ذات األطباق

 . اليت عوجلت لفلسفة خاصة هبذا العصر 

كان ( مصر وسوريا ) أن العامل اإلسالمي الرغريب " إىل ( م 8919عالم ، ليلى ) وتشري 

حتت سيطرة عنصر تركي عرف باسم املماليك ؛ ويرجع أصل املماليك إىل قبائل الرتكمان الرحل 

وكانوا يف أول . طنت بالد القوقاز وآسيا الصرغرى وتركستان وبالد ما وراء النهرين اليت استو 

عهدهم أرقاء يشرتيهم احلكام املسلمون يف أحناء العامل اإلسالمي من أسواق آسيا ، مث يقومون 

" . وكان هذا النظام متبعًا منذ العصر العباسي. برتبيتهم تربية عسكرية ليكونوا حرسًا خاصًا 

 578ص
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أمر املماليك استفحل بعد أن تولوا مناصب " أن ( م 8975) ويذكر املصدر السابق 

قيادية يف الدولة األيوبية ، واشتد نفوذهم وسطوهتم يف عهد السلطان الصاحل أيوب ، ومتكنوا من 

 لدر على تويل احلكم لفرتة بسيطة انتزاع السلطة ألنفسهم بعد أن تظاهروا مبساعدة زوجته شجرة ا

 578ص( " . م 8524ه ـ، 637) قتلوها وأسسوا دولة املماليك البحرية يف عام مث 

وقد زادت العناية بصناعة التحف املعدنية يف العصر اململوكي وأصبحت تشمل األبواب 

لعشاء والصناديق واملقلمات والكؤوس والطسوت املصفحة بالنحاس والشماعد والتنانري وكراسي ا

دريات واملدافئ وعواميد حلفظ الطعام ومجيع أواين املائدة واملباخر واألباريق والزهريات والص

واألسلحة والثريات واحللي ، ومع ازدهار صناعة األبواب املصفحة بالنحاس حلفظ املصاحف 

 . الشريفة تزين بالكتابات والنقوش والفروع النباتية املكفتة بالذهب والفضة 

األبواب هو عنصر األطباق النجمية اليت  وأساس الزخرفة يف أفلب هذه التحف وخباصة

امتاز هبا هذا العصر ، كما قلت الرسوم اآلدمية واملناظر التصويرية بصورة كبرية وحل حملها اخلط 

الثلث اململوكي املرسوم على أرضية مورقة وقد تظهر هنا وهناك بعض عناصر حيوانية حمورة يف كثري 

 . من األحيان ال تكاد تالحظ 

اليت شاع استخدامها تدرجييًا األوراق النباتية ونبات عود صر الزخرفية اجلديدة ومن العنا

الصليب املستمدة من الفن الصيين والذي قد نقله الفنانون املسلمون عن التحف الواردة من 

الشرق األقصى بعد الرغزو املرغويل للبالد ، كما شاع أيضًا استخدام تلك التعبريات املورقة ورسوم 

ائر حول الشارات الرمسية أو الرنوك اململوكية اليت حتتوي على ألقاب وأمساء لسالطني البط الط

 . املماليك ورجال حاشيتهم 
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ومتتاز املشرغوالت املعدنية اململوكية برتاثها الفين والتشكيلي وتعدد طرزها سواء املستمدة 

املتبادلة ما بني  من شكل واحد أو املركبة من أكثر من شكل ، عالوة على وجود من اآلثار

 . العصور اإلسالمية املختلفة واليت تتضح يف أساليب صيافة الشكل والعناصر 

ويرى الباحث أن هذه املشرغوالت مليئة بالعناصر الفنية والقيم اجلمالية وأساليب املعاجلة 

الرتبية  تجماالجمال أشرغال املعادن ويف الفنية اليت ميكن أن تثري املعاجلات الفنية التشكيلية يف 

والذي يهتم بالرتاث احلضاري كأحد احملاور اهلامة اليت تلعب دوراً فعااًل ، ومتثل بشكل عام الفنية 

طاقة إبداعية خالقة يف مناهج الدراسة بالكليات الفنية واهتمام البحث هبذا اجلانب يعد مبثابة لرغة 

لسمات اجلوهرية والقواعد األصلية للتواصل بيننا وبني ماضينا احلي الذي ال زال حيمل بني طياته ا

لبناء احلضارة املعاصرة ذات األصالة املوفلة يف القدم يف حماولة للبحث عن هويتنا الثقافية 

 . وتأصيلها وذلك لتأكيد شخصيتنا العربية املتميزة 

 ض تفسريي موجز عن القيم اجلماليةوالستيفاء جوانب البحث املقدم فقد اشتمل على عر 

شكلية ، والعالقات التشكيلية للمشرغوالت املعدنية وأنواعها من حيث اخلامات ، والعناصر ال

وأساليب معاجلة السطوح ، وأساليب التشكيل ، باإلضافة للجانب التارخيي املميز يف العصر 

 . اململوكي 
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 :    مشكلة الدراسة 

حتتوي التحف املعدنية يف العصر اململوكي على العديد من القيم الفنية واجلمالية واليت مل  

دراسة الفن اإلسالمي " إىل أن ( م 8991البهنسي ، ) تكن موجودة من قبل ، وقد أشار 

ميكن أن ختضع للمعايري اجلمالية اليت ُتدرس هبا الفنون يف العصور املختلفة ؛ بل البد من ال

عن معايري مجالية أخرى ، طاملا أن الفن اإلسالمي قد ظهر بشكل خمالف متامًا ألشكال البحث 

 9ص". الفنون األخرى 

وحيتاج جمال أشرغال املعادن للعديد من الرؤى الفنية ألشكال الرتاث اإلسالمي بأفكاره ،  

 : وفلسفاته ، ومعاجلاته التشكيلية ؛ ولذلك تتجسد مشكلة الدراسة يف السؤال التايل 

، واليت ميكن أن تفيد يف  الفنية واجلمالية للمشغوالت املعدنية يف العصر اململوكي ما القيم -

 ال املعادن ؟ جمال أشغ

 : أسئلة الدراسة 

 :التالية الفرعية األسئلة السابق يتفرع من التساؤل الرئيسي 

 ما العناصر الشكلية املستخدمة يف املشرغوالت املعدنية يف العصر اململوكي ؟  -8

ما العالقات التشكيلية القائمة بني العناصر الشكلية للمشرغوالت املعدنية يف العصر  -5

 اململوكي ؟ 

 ما أساليب تشكيل املشرغوالت املعدنية يف العصر اململوكي ؟  -4
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 : أمهية الدراسة 

 : تتجلى أمهية الدراسة احلالية النقاط التالية 

 . دراسة اجلوانب الفكرية والفلسفية املؤثرة على الفن اإلسالمي يف العصر اململوكي  -8

 . التوصل للقيم الفنية واجلمالية ملختارات من املشرغوالت املعدنية اململوكية  -5

فتح منطلقات إبتكارية وإبداعية يف جمال أشرغال املعادن للدارسني يف جامعة أم القرى ،  -4

 . تستند على أصول تراثية أصيلة 

ملوكية بأسلوب رصد وتأصيل األساليب التقنية ، واملعاجلات الفنية للمشرغوالت املعدنية امل -3

 . علمي ومرجعي 

  من؛ بالرفم من أنه يعترب قلة الدراسات اليت تناولت املشرغوالت املعدنية يف العصر اململوكي  -2

 . أهم العصور اإلسالمية فنياً ، واحتياج ااجمال هلذه النوعية من الدراسات 

 : أهداف الدراسة

 :احلالية إىل حياول الباحث يف دراسته  

 .ت املعدنية يف العصر اململوكي اجلمالية يف املشرغوالرصد القيم  -8

 .ت املعدنية يف العصر اململوكي التوصل للعناصر الشكلية املستخدمة يف املشرغوال -5

ت املعدنية يف التعرف على العالقات التشكيلية القائمة بني العناصر الشكلية للمشرغوال -4

 .العصر اململوكي 

 .املعدنية يف العصر اململوكي ت لمشرغوالية لتشكيلالساليب األ رصد -3
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 :  حدود الدراسة

 : تقوم الدراسة احلالية على احلدود التالية   

 : احلدود املوضوعية -1

حتليل العالقات اجلمالية وأساليب التشكيل يف خمتارات من املشرغوالت املعدنية يف العصر 

 .  اململوكي

 :احلدود املكانية  -2

املشرغوالت املعدنية يف مصر يف متحف الفن اإلسالمي من ( العينة ) حتليل خمتارات 

 .العصر اململوكي يف هاتني الدولتني ختتص ب؛ لوفرة املشرغوالت املعدنية اليت وسوريا  بالقاهرة

 :  احلدود الزمانية -3

 –م 8524)يقتصر تناول املشرغوالت املعدنية على العصر اململوكي يف الفرتة من 

 ( . م8287

 :  الدراسةمصطلحات  -أوالً 

بعض املصطلحات الواردة يف عنوان هذه الدراسة ويف ثناياها قد حتتمل أكثر من معىن ،   

وحاًل هلذه اإلشكالية ، وحرصًا على تقنني املفاهيم واملصطلحات املستخدمة فقد قام الباحث 

 Operationalإجرائيةوأخرى ،  Conceptual Definitionsبوضع تعريفات لفظية 

Definitions  وكان من أهم . تضبط املقصود يف ضوء الرغرض الذي ترمي إليه هذه الدراسة

 :وضع تعريفات هلا يف دراسته هي  املصطلحات اليت رأي الباحث ضرورة
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 :  القيم اجلمالية  -1

بأن القيمة يف اللرغة العربية مشتقة من ( موقع املعرفة ) تعرف القيم اجلمالية لرغويًا عن 

، وقد استعمل جذره للداللة على معاٍن متعّددة وخمتلفة ، فالقيام نقيض ( م . و . ق ) األصل 

ويّدل يف ويأيت القيام للداللة على الوقوف واالنتصاب ، . قام يقوم قومًا وقيامًا : اجللوس ، يقال 

 . معىن آخر على اإلصالح واحملافظة 

 : القيم اجلمالية اصطالحاً 

أصلها  Aestheticsعلى أهنا كلمة ( موقع املعرفة ) مت تعريف اجلمال كما ذكر يف  

، ويرى الفيلسوف بول Aesthesi يوناين وكان يقصد هبا العلم املتعلق باإلحساسات طبقاً للفظ 

 . فالريي أن علم اجلمال هو علم احلساسية ، أكان نامجاً عن حّس ظاهر أو عن حّس باطن 

بأنه وحدة العالقات الشكلية بني األشياء " عرف اجلمال ( م 8974،  ريد) وقد عرف 

 54ص  ." اليت تدركها حواسنا 

الوحدة ، الطراز ، : مسات هي ولكي يكون العمل الفين مجياًل جيب أن تتوفر فيه عدة 

 .اللمسة الذاتية للفنان ، إتساق العالقات الفنية 

 : املعادن  -2

تلك العناصر املوجودة أصاًل يف الطبيعة : " املعادن بأهنا ( هـ 8357جان ، )  هاتعرف 

الفيزيائية ) وايل لكل منها مواصفات خاصة هبا ..( كاحلديد والقصدير والذهب والفضة)

، وميكن حتسني خواصها خبلط مركبني أو أكثر مع بعضها ...( ية واحلرارية وامليكانيكيةوالكيميائ

 1ص". البعض يف صورة سبائك 
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 :التعريف اإلجرائي 

فري مشتقة من ) يعرف الباحث املعادن إجرائيًا بأهنا عبارة عن مواد صلبة وفري عضوية  

 .الذهب والفضة والنحاس توجد يف األرض بصورة طبيعية كمعدن  (ائنات احلية الك

 : املشغوالت املعدنية   -3

ويقصد هبا جمموعة املشرغوالت املنتجة من خامات معدنية ( " م 8912حسن ، ) يعرفها 

 6ص" . حديدية وفري حديدية وهلا وظائف متعددة ومنفذة يدوياً 

الرتاث بقيمته هي تلك املشرغوالت املعدنية اليت جتمع بني أصالة ( " م 8912) املرجع السابق 

 88ص". االبتكارية وبوظائف معاصرةالفنية والتقنية و 

 : التعريف اإلجرائي 

يعرف الباحث املشرغوالت املعدنية بأهنا أعمال فنية منفذة يف املعدن ، إما باحلفر يف أصل 

 . املعدن أو بالنقش على السطح 

 :  الفن  -4

التعلم الذي يتطلب املهارة  هو ذلك الفرع من:" الفن بأنه ( هـ 8386فضل ، ) يعرف 

 8ص". علم ، أما التحدث باللرغة فهو فن( قواعد اللرغة ) والتدريب باإلضافة إىل املعرفة ، فالنحو 

أحد األدوات اليت يظهر هبا اجلمال ، ويطلق : " الفن بأنه ( هـ 8382حممد ، ) ويعرف  

 55ص" . على كل إبداع حتققه وتشكله يد اإلنسان 

ما خيرجه اإلنسان من عامل اخليال إىل عامل احلس : " بأنه ( م 8919 ، سيوينالب) ويعرفه  

  85ص". ليحدث أثراً يف النفس طرباً أو إعجاباً وتأثراً باجلمال 
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 : التعريف اإلجرائي 

ويعرف الباحث الفن إجرائيًا بأنه إنتاج موضوعات عن طريق نشاط بشري أبدعه جمموعة  

 . من البشر املوهوبني 

  -: املصطلحات الفنية:  ثانياً 

مت اقتباس بعض املصطلحات املهمة يف نظر الباحث من قاموس املصطلحات الفنية 

 :لعفيف البهنسي ، وآخرون سيتم ذكرهم حسب كل مصطلح وهي كالتايل 

زخارف تقوم على أفرع نباتية وأوراق وزهور هبيئة األقواس واملنحنيات  :أرابسك  .1

 . واحللزونيات يف تتابع وتشابك ويظهر فيها التقابل والتناظر والتكرار 

ويقصد هبا جمموعة املشرغوالت املنتجة من خامات معدنية حديدية وفري  :أشغال املعادن  .2

 . حديدية وهلا وظائف متعددة ومنفذة يدوياً 

 .حتدد داخله الزخارف وفالباً ما تكون أفقية ( برواز ) ومجعه أطر وهو  :ار ــطإ .3

صندوق يصنع من املعدن أو " بأنه ( م 8967عبدالواحد ، ) يعرفه " ريزق" :طار سند إ .4

، ميأل اإلطار الساند بالرمل ويكبسويوضع داخله منوذج القطعة املطلوب صبها مث  اخلشب

تاركًا مكانه فجوة القالب وقد يتكون اإلطار الساند من وبعد ذلك يستخرج النموذج 

  27ص" . قطعة واحدة أو أكثر 

تتكون من أشكال النجمة املسدسة أو املثمنة أو األثين عشر أو الست  :أطباق جنمية  .5

عشر تكون مركزاً تشع منها اخلطوط للخارج تتقابل وتتقاطع برتتيبات هندسية حتصر بينها 

نة بذلك هيئة األطباق وتتعدد أشكال األطباق بتعدد أضالع أشكااًل مساجات مكو 

 . النجمة اليت تتوسطه 
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هي إحدى الطرق املستخدمة يف تشكيل املعدن دون جهد عضلي كالتقبيب أو  :إفراد  .6

التجميع وذلك بلف قطعة املعدن املسطحة أو حنيها أو ثنيها ليتقابل طرفاها وتلحم بدقة 

اذج واألشكال املخروطية واألسطوانية وختضع لعمليات وتستخدم كثريًا يف عمل النم

 . حسابية ورسم هندسي دقيق 

 . ومجعه أفاريز وهو شريط معدين يضاف على سطح املشرغولة بني احلشوات  :أفريز  .7

مسامري من املعدن هلا رؤوس خمتلفة األشكال وتستخدم يف وصل أجزاء املعدن  :برشام  .8

سمار يف الثقب والدق عليه من اجلهة املقابلة لرأسه مع ببعضها وذلك بثقبها مث إدخال امل

 . مالحظة أن يكون املعدن املستخدم يف الربمشة ليناً 

 ، والقصدير والزنك النحاس من سبيكة حناسية تتكون هو اسم يطلق على :برونز  .9

 .تتميز بالصالبة 

طريقة زخرفية تتم بإجراء ثقوب بالسنبك أو البنطة على سطح املعدن يف : خترمي  .11

 . حتديدات زخرفية منتظمة 

تسخني املعدن إىل درجة اإلمحرار ، ويرتك ليربد ، ويرتتب على ذلك نقص  :ختمري  .11

 .  واضح يف صالبة املعدن مع قابليته للتشكيل 

إحدى طرق التشكيل املعدين بالطرق أو امليكنة وهي عبارة عن بروز : تشفري  .12

 . مستعرض على حافة اجلسم وعادة ما تكون بزاوية قائمة 

ويقصد به ترغليف األبواب والصناديق والعلب بألواح من النحاس تثبت  :تصفيح  .13

 . مبسامري 

" مبنشار التفريع عدن باألجن أوطريقة زخرفية تتم باقتطاع أجزاء من سطح امل: تفريغ  .14

 . حسب مسك املعدن والتصميم املوضوع أو املطلوب تنفيذه " كت آر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1
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إحدى الطرق املستخدمة يف التشكيل املعدين وجترى على السطح الداخلي  :تقبيب  .15

 . للمشرغولة وهي تؤهل املعدن لالنتفاخ واالنبساط والتمدد وتعرضه لتقليل السمك 

ارات والنظريات العلمية واملعرفية املرتبطة والالزمة هي جمموعة العمليات وامله :تقنية  .16

. إلنتاج مشرغولة معدنية بداية من اختيار خامة التشكيل وحىت تصبح قائمة متكاملة 

وتعين كذلك العملية اليت تتميز هبا املشرغولة املعدنية عند تشكيلها جبانب أفكار وأحاسيس 

 . ة اخلامة وسعة األدوات ودراية القائم بالتشكيل بأساليب األداء وإمكاني

هو إدخال معدن يف معدن آخر بدون حلام ؛ لرفع قيمة املعدن األصلي ،  :تكفيت  .17

 . وعادة مايكون املعدن املضاف من املعادن الثمينة 

عملية من عمليات التشطيب وهبا يتم حتويل آثار الطرق على السطح املعدين  :تنعيم  .18

 . إىل سطح ناعم أملس 

ارسية مبعىن لوحة أو إطار أو أية مساحة حماطة بإطار وهي تطلق يف لفظة ف :جامة  .19

الزخرفة على وحدات بيضاوية أو مستديرة الشكل أو ذات شكل هندسي وهبا عناصر 

 . زخرفية 

وهو أحد الطرق املستخدمة يف التشكيل املعدين وتؤهله لالنقباض " تطويع "  :مجع  .21

واالنكماش وجتعله يتزايد مسكًا وهي تتبع عملية التقبيب يف بعض القطع وجترى على 

 . السطح اخلارجي للمشرغولة 

مساحة مربعة أو مستطيلة مشرغولة بزخرفة ، وتركب داخل إطار حمدد هلا  :حشوة  .21

 .أو الربشام  وتثبت باللحام

ويقصد به التوسيع عند احلافة ، وهي من العمليات اهلامه اليت  :تفليج خصر و  .22

 . تستخدم يف األباريق واألواين 
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  مبعىن  مجع رنك وهي كلمة فارسية" يعرفه منتدى العمالت والطوابع العريب بأنه  : رنوك .23

 لنفسه للداللة علىلون أو شعار ، واستخدام الرنك كعالمة أو شعار يتخذها الشخص 

،  حليوان أو طائر أو أداة كالسيفكان عبارة عن رسم معني، و  معظم االحيان يف وظيفته

 وقد يتألف الرسم من منطقة واحدة أو اثنتني أو ثالث مناطق أفقية ، وكان صاحب

الرنك يضعه على بيته واألماكن املنسوبة له وكل ما له عالقة بصاحب الرنك من قماش 

 ." سلحة وفريها وأدوات وأ

إصطالح فرنسي أطلق على التشكيل بأقالم من الصلب املختلفة األشكال  :ريبوسيه  .24

والقطاعات للحصول على تشكيل بارز أو فائر عن طريق الطرق اليدوي بالدفع من 

 . اخللف 

عملية يصهر فيها املعدن ويصب داخل قوالب معدة للنماذج أو " سباكة ": سبك  .25

األشكال املطلوبة أو ااجمسمة ويستخدم قالب السباكة يف عمل القطع النحاسية أو 

 . احلديدية اليت يراد منها عدد كبري مكرر 

أداة من أدوات احلدادين والنحاسني وهلا أشكال خمتلفة وتستخدم يف أفراض  :سندان  .26

 . كيل املعدن عليها تش

يصنع من مواد خمتلفة وبأشكال  الشموعحامل " هو يف موسوعة ويكيبيديا  : مشعدان .27

بعض هذه الشمعدانات مثني للرغاية من حيث املادة املصنوع منها أو لندرته و عديدة 

 حمفوراً ، وقد يكون  الفضةأو  النحاسحيث يصنع من الرخام  أو . وقدمه  صنعهوتاريخ 

وبعض  ،واحدة أو عدة مشوع  مشعةوقد يكون خمصصًا حلمل ، أو به نقوش أو ُمطعم 

 ." الشمعدانات هلا مدلول ورمز خاص لطائفة بعينها 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%A9
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صاحب الصنعة أو احلرفة اليدوية ولتمييز " بأنه ( م 8962الباشا ، ) يعرفه  :صانع  .28

احلرفة أو الصناعة يضاف إىل لفظة الصانع اسم الشيء املنوع ، وقد استخدمت قدمياً 

عادن مبختلف أنواعها ووردت كثرياً على التحف واآلثار هبذه الصيرغة للداللة على صانع امل

 619ص" . مقرونة بتوقيع الصانع على التحفة  -صنعة أو صناعة  -أو املصدر

هو الطابع الفين املوحد لشىت الفنون واحلرف على حد سواء إما لعصر من  :طراز فين  .29

 .العصور أو اجمموعة من الفنانني أو احلرفيني 

األداة اليت تستخدم يف املسبك " بأهنا ( م 8967عبدالواحد ، ) يعرفها  : قالب .31

لتشكيل املصبوبة املطلوبة وقد يصنع القالب من الرمل األخضر أو الرمل اجلاف أو من 

 21ص" . املعدن 

النواة اليت توضع يف القالب " بأهنا ( م 8918خملوف ، ) يعرفها " الدليك "  :قلب  .31

بة ، اليت الميكن تشكيلها بواسطة النماذج مثل الثقوب والفرافات لتكون حدود املصبو 

 581ص" . واحليزات الداخلية 

نوع من اللحام البسيط وهو سبيكة القصدير والرصاص ، وأدواته : حلام القصدير  .32

 . خارصني + الكاوية ويتم مبساعدة النشادر وحامض الكلوروريك 

هي  " اوات ومفردها مشكاة بأهنا املشك( م 8918خملوف ، ) يعرف  :مشكاوات  .33

 581ص" . كنور كوة فري نافذة 

طالء ترغشى به املعادن له بريق شفاف أو معتم ، ُمركب " يعرفه موقع املعاين هو  :ينا م .34

من مادة زجاجية عدمية اللون باألكاسيد املعدنية ، وتصبح بعد تذويبها باحلرارة املناسبة 

 " .قاسيًة جداً وفري قابلة للترغري 
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هو عبارة عن اقتطاع جزء من سطح املعدن بوساطة أقالم من الصلب  :نقش وحفر  .35

هلا أطراف حادة ذات أشكال وقطاعات خمتلفة إذ ترتك خطوطًا فائرة خمتلفة العرض 

والعمق على سطح املعدن ، وهذه العملية تستخدم يف زخرفة سطح املعدن وإثراء ملمسه 

دة خيتلف النقش عن احلفر باختالف وإحداث ترغريات فيه لتزيد من قيمته اجلمالية وعا

 . األداة املستخدمة يف التناول وكذلك من حيث اإلزالة السطحية من سطح املعدن 

جمسم من اخلشب أو من مادة أخرى مناسبة والنموذج هو ااجمسم املشكل  :منوذج  .36

 .ليستعمل لصنع قوالب السبك وهي قوالب مملوءة بالرمل املتماسك 

خليط معدين فاحم اللون مكون من النحاس والرصاص " وي بأنه العيس تعرفه: لو لني .37

 " .والفضة والكربيت وملح النشادر مُتأل به خطوط للرسوم على صفائح املعدن 
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 ثانيالفصل ال
 

 أدبيات الدراسة
 

 

 الدراسات السابقة -أواًل 
 :اإلطار النظري   -ثانياً 

الثقافة اإلسالمية يف صيافتها إىل العصر  النشأة التارخيية للفن اإلسالمي ودور . 8
 . اململوكي

املفاهيم الفكرية للفنان اإلسالمي وأثرها على التصور اجلمايل للمشرغوالت  .5
 املعدنية

 املؤثرات الثقافية على املشرغوالت املعدنية اململوكية .4
 املنطلقات الفكرية املؤثرة على صيافة املشرغوالت املعدنية اململوكية. 3
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 أدبيات الدراسة

 الدراسات السابقة: أواًل 

تناولت الدراسات واألحباث العديد من املوضوعات املتصلة مبوضوع هذا البحث سواء   

كان ذلك دراسة منفصلة أو جزء من دراسة مرتبطة مبوضوعات أخرى ، وهذا اجلزء من البحث 

تناول فيه الباحث عدد من هذه الدراسات للوقوف على اجلوانب املختلفة واملتصلة جبوهر 

هذه الدراسة الذي حنن بصدد القيام هبا برغريها من الدراسات واألحباث البحث، ولتحديد عالقة 

نتعرف يف الصفحات التالية على أهم هذه الدراسات والبحوث اليت تناوهلا العديد ، وساألخرى 

أو من الباحثني واملؤرخني ، سواء كان ذلك يتصل جبوانب تارخيية أو فنية أو اجتماعية أو تقنية 

 :اليت هلا عالقة مبوضوع البحث ، وهي كالتايل  ببرغريها من اجلوان

 :الدراسة األوىل 

الشماعد املصرية يف العصر العريب منذ الفتح حىت  " دراسة آمال أمحد العمري بعنوان 

رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الفنون التطبيقية ، " . (م 1965 ) هناية العصر اململوكي

 .القاهرة . جامعة حلوان 

الباحثة أحد مشرغوالت اإلنارة املعدنية واملرتبطة بأحد مشرغوالت موضوع البحث  تناولت

 :من خالل حيث تعرضت هلا 

اعية والوظيفية وكيفية الوصف والتحليل من حيث الشكل العام وأفراضها االجتم .8

 .تطويرها 
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ا يوانية وموضوعاهتا ومدلوهلواحلنباتية ، والندسية ، اهلاهتمت باجلوانب الزخرفية  .5

 .الفين واالجتماعي 

ا يف املوصل واألخرى أوضحت أن هناك مدرستان للمشرغوالت املعدنية أحدامه .4

 .بالقاهرة 

احلرفية يف إخراج العمل  اهتمت الدراسة بتاريخ الشماعد واسم صفاهتا وقدراته .3

 .الفين 

ورفم أن الباحثة قد تناولت نوعيته بني مشرغوالت اإلضاءة املعدنية وهي جانب من 

الدراسة احلالية األمر الذي يفيد جمال هذه الدراسة فرَي أن الباحث سوف يركز دراسته  جوانب

 :على 

املشرغوالت املعدنية كلها يف مجيع االستخدامات وذلك يف العصر اململوكي دون  .8

 .فريها من الفرتات اإلسالمية 

يف  من خالل العالقة بني اهليئة العامة واألساليب املستخدمةما ميكن  استخالص .5

 .تنفيذ تلك املشرغوالت مبا قد يفيد جمال أشرغال املعادن داخل قسم الرتبية الفنية 

 : الثانيةالدراسة 

االستفادة بالعناصر الزخرفية يف " : بعنوان(  م1981 )دراسة بثينة يوسف املنياوي  

كلية رسالة ماجستري غري منشورة ،    ."العصر اململوكي يف مصر يف اإلنتاج الفين املعاصر

 .القاهرة . الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان 

 :هدفت هذه الدراسة إىل 

 .ذات أساس وصلة بالفن اإلسالمي  استخالص أساليب فنية وعناصر زخرفية تكون .8
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، وإمنا هو فن يقوم  س فنًا زخرفيًا ال يدل على مضمونالفن اإلسالمي ليبأن إثبات  .5

 .على أساس فكري يتحرك على أسس ثقافية وعلمية 

الكشف عن األسس الفنية يف التصميمات املوجودة يف املنتجات اإلسالمية اليت  .4

 . تأخذ صفة االنتشار العاملي كاملنتجات املعدنية 

العصر اململوكي  ويستفيد البحث احلايل من هذه الدراسة يف إلقاء الضوء على العناصر الزخرفية يف

 . فقط 

 : الثالثةالدراسة 

تطور وحتليل النظم اهلندسية يف ": بعنوان (  م2111 )دراسة جمدي حممد حامد  

،  رسالة دكتوراه غري منشورة.  "الفنون اإلسالمية وكيفية االستفادة منها يف جماالت التصميم

 .القاهرة . كلية الرتبية الفنية ، جامعة حلوان 

 :هدفت الدراسة إىل 

ترغذية املداخل التجريبية بقسم الزخرفة بالكشف عن مفاهيم جديدة لتحقيق النظام  .8

 .نظيمية للفكر اهلندسي اإلسالمي العام يف جمال التصميمات من خالل األسس الت

إتاحة الفرصة للتخلص من عملية النقل احلريف للوحدات اهلندسية اإلسالمية إىل  .5

نظيمية ملكونات األشكال يف الفن اإلسالمي وذلك لتنمية القدرة استيعاب األسس الت

 .     على االبتكار 

 :ويستفيد البحث احلايل من هذه الدراسة يف  

 .الشكلي يف املشرغوالت اإلسالمية اجلزء اخلاص بتفهم النظم البنائي  .8
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 . يف بناء املشرغولة املعدنية  الشكليالنظم البنائي أثر  .5

 : الرابعةالدراسة 

االستفادة من حتليل بعض ": بعنوان (  م1994 ) دراسة حممود عبد النيب حممد أمحد 

رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية  ." العناصر الطبيعية النباتية يف تصميم املنتجات املعدنية

 .القاهرة . الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان 

 :هدفت الدراسة إىل 

 .االجتاه حنو الطبيعة إلثراء التفكري وتنمية االبتكار من خالل حتليل العناصر الطبيعية  .8

االستفادة من نتائج حتليل العناصر الطبيعية النباتية لبناء تكوين األشكال من خالل ثالثة  .5

 : أهداف رئيسية هي 

  الوصول إىل تصميمات جديدة ومبتكرة من خالل الدراسة التحليلية للعناصر

 . النباتية 

  كيفية توجيه نظر املصمم حنو مالحظة األشياء يف الطبيعة وحتليلها وحماولة

االستفادة من نظم تركيبها ونظم أدائها لوظائفها ونظم نسقها بعضها مع البعض 

 . يف العملية التصميمية 

  تطبيقية يف جمال التشكيل البارز والرغائر على األسطح املعدنية عمل دراسات . 

 :ويستفاد من هذه الدراسة للبحث احلايل أثناء املمارسات التجريبية يف 

 .تمدة من الرتاث الفين اإلسالمي التوصل للعناصر االبتكارية املس .8

 . يف مشرغوالت مستحدثة  لعناصر االبتكاريةا تطويع .5
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 : اخلامسةالدراسة 

عناصر الفنون اإلسالمية ك": بعنوان (  م2117 )دراسة إميان علي رشدي اهلواري  

رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة . " فاعلة يف االنتشار الثقايف

 .القاهرة . حلوان 

 :هدفت هذه الدراسة إىل 

املصري والعريب والدويل مبختلف نشر الثقافة الفنية املتعلقة بالفنون اإلسالمية يف ااجمتمع  .8

 .الطرق 

 .جليد للمقدرات الثقافية مادياً االستثمار ا .5

 . الكشف عن القيم اإلنسانية اإلسالمية وطرحها يف صورة فنية معاصرة  .4

وتفيد هذه الدراسة البحث احلايل يف إعداد منطلقات جتريبية جديدة للصيافة يف جمال  

 . أشرغال املعادن ميكن تبنيها يف التدريس والتجريب الفين 

 : السادسةالدراسة 

  ." فنوهنا وآثارها املنجزةالقاهرة تارخيها : "بعنوان ( م 1971) دراسة حسن الباشا  

 .القاهرة . دار الكتب 

 :كزت الدراسة على ر 

حيبذ استخدام  مظهراً وتقليداً اجتماعياً شكلت  اليتاملباخر باعتبارها من املنتجات املعدنية  .8

 . ، وقطعة فنية حتظى بعناية الصناع والفنانني ملا هلا أمهية يف ااجمتمع  البخور

 .ر بلرغته صناعة املعادن يف ذلك العصمتثل املباخر اململوكية منوذجاً رائعاً ملا  .5
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أمهية دراسة املبخرة يف ااجمتمع باعتبارها وسيلة للتطيب والنظافة والرقية من العني واملرض  .4

 .  وتبخري دور العبادة واملساكن اخلاصة

دراسة أن تلك احلقبة مجعت املتناقضات فبينما هي مرحلة التذكر ومن اجلانب التارخيي  

لة إنتاج فين رائع حيث تقدمت الصناعات فوضى واضطراب سياسي ، إال أهنا يف الوقت ذاته مرح

ومنها صناعة املعادن حيث اختذ أفراد الشعب حتفًا من النحاس كاألباريق واملباخر والثريات 

 . والشماعد والطاسات واألواين 

 :وتفيد هذه الدراسة يف  

 .تدعيم النماذج واألطر الفنية للمشرغوالت اململوكية  .8

 . تدعيم اإلطار النظري والشكلي يف الفصل الرابع  .5

 : السابعةالدراسة 

: ، ترمجة  2ط" . الفنون اإلسالمية: "بعنوان ( م 1954) س .، مند دراسة دميا 

 .القاهرة . دار املعارف . م 1958أمحد حممد عيسى ، 

 :ركز الباحث على 

الصفات اليت جتعل التحف املعدنية اململوكية مميزة نظرًا للزخارف النباتية التقليدية اليت  .8

نقشت هبا واليت أضافت هلا جوانب تعبريية وما شاع عن رسم أزواج من الطيور يف مناطق 

 . مرتبة ونباتات مستمدة من الفن الصيين واستخدامهم للرنوك املعدنية 

، ومقلمات ، وصناديق مصفحة حلفظ القرآن الكرمي ، ما وصل إلينا من أبواب كل  .5

وفري ذلك مما استعملت فيه خمتلف األساليب الفنية يف ، ومرايا ، ومشاعد ، وطسوت 
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، ح يتصف، و " معجون أسود "، والنيللو والذهب ، زخرفة املعادن من تكفيت بالفضة 

 .وخترمي ، وحفر 

، والطسوت ، واألباريق ، الصواين يل ك قصد هبا االستعمال املنز بعض املصنوعات اليت .4

 . املقلمات  :  تستعمل يف املدارس واملكتبات مثل، واملرايا ، ومصنوعات أخرى واملباخر 

وأهنا استمرت حىت أواخر القرن الثالث عشر ، املوضوعات اليت تزخرف املنتجات املعدنية  .3

 .ر مث قل استخدامها بالتدرج وأوائل القرن الرابع عش

استخدام الزخارف النباتية والكتابات خبط النسخ والثلث وبعض الكتابات الزخرفية تزايد  .2

 . باخلط الكويف 

 . خالل القرن اخلامس عشر ظهور النحاس املقصدر بالقصدير  .6

 :وميكن اإلفادة من تلك الدراسة يف 

 .الت املعدنية يف العصر اململوكي استعراض النوعيات املختلفة من املشرغو  .8

ى بعض األساليب التقنية املستخدمة يف زخرفة تلك املشرغوالت إىل جانب التعرف عل .5

 . بعض العناصر الزخرفية 

 : الثامنةالدراسة 

كراسي العشاء يف عصر : "بعنوان ( م 1971) الرحيم عليوه حسني عبددراسة  

  .القاهرة . رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية اآلثار ، جامعة القاهرة " . املماليك

 :ركزت الدراسة على 

األشكال والوظائف و املواد خالل االهتمام بالقاهرة باعتبارها مركزًا للصناعات املعدنية من  .8

 . وكذلك طرق الصناعة وأساليب الزخرفة 
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رعاية بسبب أمهية العصر اململوكي باعتباره العصر الذهيب للصناعات املعدنية للقاهرة  .5

 . ، والذي أتسم بدقة الصنع وفىن الزخارف املتنوعة السالطني للفن والفنانني 

تعدد طرق صناعتها على املشرغوالت املعدنية ، و الكتابات العربية بصورها املختلفة  .4

 . وأساليب زخرفتها 

م وافتقار 8287الضعف الذي ساد اإلنتاج الفين بقدوم األتراك العثمانيني إىل مصر سنة  .3

 . د أن أرسلهم السلطان سليم إىل آسيا الصرغرى القاهرة إىل األفذاذ من صناعها بع

وكذلك املنتجات املستعملة ، دراسة احملابر وصناديق املصاحف واإلسطرالبات بالوصف  .2

يف املنازل والقصور مثل املوائد والصواين عالوة على ما كان يستخدم كوسيلة إضاءة أمهها 

  .املسارج والشماعد والثريات فتقدم هلا الوصف باألبعاد 

وايا والكتابات تتميز بالرسوم النباتية واألشكال اهلندسية الكثرية الز اليت املشرغوالت املعدنية  .6

 .  احملفوظة مبتحف الفن اإلسالمي بالقاهرةوخباصة خط النسخ اململوكي ، و 

 :وتفيد هذه الدراسة الباحث يف  

 .تدعيم الوصف الشكلي  .8

 .يف العصر اململوكي  التعرف على أساليب زخرفة املشرغوالت املعدنية .5

 : التاسعةالدراسة 

املواصفات اجلمالية لألواين املعدنية يف : "بعنوان ( م 1972) دراسة قاسم حسني  

رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية الفنية ، جامعة حلوان " . أواخر القرن التاسع عشر

 .القاهرة . 
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 :الباحث يف هذه الدراسة  يوضح

واين املعدنية الشعبية يف أواخر القرن التاسع عشر اجلمالية وطرق تشكيل األاملواصفات  .8

 .وبيان أفراضها النفعية 

واين املعدنية ات املستخدمة يف صنع األاألدو ت الصناعية اليت ساعدت يف تطوير اخلربا .5

 .اليت متر هبا قطعة املعدن اخلام وحىت مراحلها األخرية التصنيع طوار ، وأ الشعبية

شارة إىل بعض احلرف املكملة لصناعة األواين النحاسية كاحلدادة والسباكة وتبييض اإل .4

 . النحاس وكذلك نوع اخلامات املستخدمة وطرق تشكيلها يدوياً أو آلياً طرقاً أو سباكة 

التعرف على تاريخ حرف تشكيل املعادن الباقية يف مصر واليت وتفيد هذه الدراسة يف  

ازدهرت يف العصر اململوكي وأنواعها وأساليبها وأمهيتها يف صيافة املشرغوالت املعدنية يف العصر 

 . اململوكي 

 : العاشرةالدراسة 

الفنون : " بعنوان، ( م 1978)  R.Eiitnghousenوزن  نجهادراسة ريتشارد إيتي 

 الكويت. اجمللس الوطين للثقافة والعلوم " . والتصوير شخصيتها وجماهلا خرفيةالز 

 :يف دراسته يتناول الباحث 

، وإن  الفن اإلسالمي ، وكيف أنه ميثل وحدة متكاملة متصلة األجزاء من الناحية اجلمالية .8

 .ة توجد يف مناذج الفن اإلسالمي اختلف يف الطرز ، ويؤكد أن تلك الوحد

وأهنم وجدت يف احلضارات السابقة اليت املسلمني قد استهلوا الرموز الفنية التأكيد على أن  .5

 . أدخلوها ضمن املصطلح الفين اإلسالمي 
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انعكاسها يف الفن اإلسالمي و يرتبط البحث احلايل هبذه الدراسة يف أحد اجلوانب اجلمالية  

سباب رمزية تتعلق بالعقيدة ون اإلسالمية ألوهي الرمزية حيث يرجع بعض العناصر اجلمالية يف الفن

 . املشكاة والثريات املعدنية ويستشهد فيها بآيات القرآن الكرمي ك

 : احلادية عشرةالدراسة 

قراءة تأملية يف فلسفته  ) "الفن اإلسالمي"يف كتابة  (م1988) دراسة مسري الصايغ 

   بريوت. دار املعرفة .  (اجلمالية  وخصائصه

 :كالتايل اليت أثرت يف الفن اإلسالمي  و املوضوعات اهلامة  بعضيتناول الباحث يف دراسته 

 .التوحيد والربط بني الفن والدين والشهادة على املطلق  .8

 .( هللا ) فياب الزمان واملكان يف الفن اإلسالمي باعتباره تعبرياً عن املطلق  .5

 . الفن اإلسالميوالنظام اخلاص يف ، فياب املوضوع كمبدأ مجايل  .4

 . مفهوم التجريد يف الفن اإلسالمي ويف الفنون احلديثة ناول ت .3

 :من خالل وترتبط هذه الدراسة بالبحث احلايل 

وتفسريها وفق العقيدة ، تدعيم اجلوانب الفلسفية اجلمالية يف املشرغوالت املعدنية  .8

األسلوب الذي اتبعه و ، واليت أثرت على الشكل والتناول الزخريف والتقين ، اإلسالمية 

 .الفنان وفق مذهبه العقائدي اإلسالمي 

 . القطعة الفنية وإلقاء الضوء على القيم اجلمالية املستقاة من تلك األعمال  ترمجه .5
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وهكذا يتبني لنا مما تقدم من تلك الدراسات أن بعضاً منها يرغلب عليه وجهة النظر األثرية 

يقدم اخللفية التارخيية واحلياة  ، وبعضهاوتاريخ ومكان الصنع ، حيث الوصف الظاهري 

 . والبعض اآلخر يقدم اجلانب التشكيلي لآلنية املعدنية ، االجتماعية 

وبعد هذا العرض السريع ألهم الدراسات اليت أسهمت يف الكشف عن حياة املماليك  

موضع حبثه جبانب واليت كانت عوناً وإرشاداً للباحث مبا تضمنته من آراء استند إليها يف ، وفنوهنم 

، كذلك التوصيات و ، النتائج و  سعيه حنو اإلجابة على أسئلة الدراسة ، والتوصل إىل األهداف

    . هللا التوفيق والرشاد وعلى 
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 اإلطار النظري: ثانياً 

ة يف صياغتها إىل العصر اإلسالمي ودور الثقافة اإلسالميالنشأة التارخيية للفن  - 1

  :اململوكي 

 : مقدمة 

ظهر الدين اإلسالمي يف شبه اجلزيرة العربية ، وكانت هذه األرض الصحراوية وقت مولد 

تقع على أطراف إمرباطوريتني عظيمتني ذات حضارات كاملة ( صل هللا عليه وسلم ) الرسول 

ومل يكن هلذه ، ( البيزنطينية ) والرومانية ( الساسانية ) وفنون عريقة ، اإلمرباطورية الفارسية 

عة الكبرية زعيم يقودها وجيمع مشل قبائلها املتناحرة اليت تفاوتت عقائدها ، فبينما تدين قلة البق

     شريوت. بالديانات السماوية ، تؤمن األفلبية باآلهلة الوثنية ، ويرمزون هلا باألصنام احلجرية 

على جعلها  وقوع اجلزيرة العربية بني عدة شواطئ وحبار ساعد "إىل أن ( : م 8919عالم ،  )

مركزًا جتاريًا رئيسيًا ، حيث كانت مكة هي املركز التجاري الرئيسي يف شبه اجلزيرة العربية 

م ، حيث كان حيج 641بناء الكعبة عام إعادة باإلضافة للمركز الديين الذي صار هلا بعد 

 86ص" . إليها العرب لتقدمي فروض الطاعة لآلهلة والتربك باحلجر األسود 

  استطاعوالذي ( هللا عليه وسلم  صل)اإلسالمي على يد نبينا حممد  الدين وبعد ظهور

هللا  صل)  تهأهل بالد احلجاز ويبعث يف نفوسهم إمياناً شاماًل بالدين اجلديد ، وهبجر به أن يوحد 

وأصحابه إىل املدينة املنورة مت تأسيس دولة اإلسالم هناك ، وبالتايل نشأ يف املدينة ( عليه وسلم 

     أن ( : م 8991البهنسي ، ) نورة جمتمع إسالمي منظم يرتبط بدين جديد ، ويشري امل

البداية احلقيقية هلذا الدين عندما بىن الرسول مسجده يف املدينة ، وفتح مكة وهدم أصنام الكعبة "
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ليد ليدين الناس بدين جديد بالتايل تنفيذ عقائدهم ومفاهيمهم الفكرية املختلطة بالعقائد والتقا

 89ص" . القدمية واليت امتزجت وبدأت يف الظهور يف األزمنة الالحقة يف صورة إبداعات متكررة 

 لذا فقد شكلت اهلجرة النبوية من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة منعطفًا حامسًا يف مسار

 وىملا أسست له من حتوالت عميقة وجذرية سواء على املست وذلك نظراً  ؛التاريخ اإلسالمي 

اهلجرة النبوية   فقد بات من املتفق عليه بني املؤرخني أن، سي أو االجتماعي أو االقتصادي السيا

املكرمة ، وقد وضع  كانت إعالنًا لبزوغ مرحلة الدولة اإلسالمية ، بعد مرحلة الدعوة يف مكة

اإلسالمي  عخالل هذه املرحلة اجلديدة املعامل األساسية للمجتم( صل هللا عليه وسلم ) الرسول 

مسمى يف كل أبعادها ، الفردية واجلماعية ، العامة واخلاصة ، وميكن أن نطلق على هذه املرحلة 

أواًل يف بداية تأسيس  اجلانب العمراينب الذي أهتمالوقت املطلق لبداية نشأة الفن اإلسالمي ، 

 مدينة هتيئةة عادإلبعد اهلجرة  (صل هللا عليه وسلم ) الرسول  هأسس الدولة اإلسالمية ، والذي

  . حاضرة مهمة نافست وال تزال أهم حواضر عصرها وجيز نسبياً وقٍت ليجعل منها يف ؛ صرغرية 
 عد دخولهب (صل هللا عليه وسلم ) قد كان بناء املسجد هو أول عمل باشره الرسول و 

مما يلي  ل طولهجعُ ، حيث ومت بناء املسجد ، املوضع الذي بركت فيه ناقته  وقد اختار له،  يثرب
من ه تعمدأ توجعل ين باللنب، مث بُ  ، ويف اجلانب مثل ذلك أو دونه مائة ذراع ةؤخر املالقبلة اىل 

، قبل أن يأيت  املقدس ، حنو بيت وجعلت قبلته يف اجتاه الشمال ،وسقفه باجلريد  النخل ، جذوع

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي  }: لقوله تعاىل  ،  هـ5األمر اإلهلي بترغيري القبلة حنو مكة املكرمة سنة 

وا وُجُوهَُُمْ السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ

 .(  833البقرة  )  { شَطْرَهُ
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 باعتباره جماالً ؛ ومركزية دوره يف احلياة العامة للمسلمني ، الروحية للمسجد  األمهية وتكمن

، ومنتدى تلتقي  ولكن ليتلقى فيه املسلمون تعاليم اإلسالم وتوجهاته، فقط للعبادة  ليس وفضاءً 

، وقاعدة  وحروهبا وتتآلف العناصر القبلية املختلفة اليت طاملا نافرت بينها النزاعات اجلاهلية فيه

كبري   لعددٍ  ومع ذلك كله مأوى،  لعقد ااجمالس االستشارية التنفيذية وبرملاناً ،  الشؤونإلدارة مجيع 

 .وال أهل  من املهاجرين الالجئني الذين مل يكن هلم دار وال مال

املسجد اجلامع الذي  إذ ال خيفى أن ، يرتمجها اجلانب العمراين للمسجدهذه األمهية 

متتد  ويشكل نواهتا فمنه وإليه، كان حيتل مركز املدينة ( صل هللا عليه وسلم ) أسسه الرسول 

 . الشوارع والطرق الرئيسية يف اجتاه ضواحي وأطراف املدينة

حكم اخللفاء الراشدين ، فرتة من الزمن مدهتا ( صل هللا عليه وسلم ) بعد وفاة الرسول و   

 . وا املرتدين ، وفتحوا البلدانثبتوا دعائم العقيدة ، ومجعوا القرآن الكرمي ، وحارب،  ثالثون سنة

 بالد الشامويف أثناء هذه الفرتة توسعت الدولة اإلسالمية خارج اجلزيرة العربية لتشمل 

 . املدينةكان مركز الدولة يف ، و  وقربص والعراق ومصر وفلسطني واألردن ولبنان سوريا
أقل من نصف قرن كان نصف العامل " إىل أنه يف ( م 8991) ويشري املصدر السابق 

املتحضر حتت حكم موحد يف ظل اإلسالم ، وبالتايل انتشرت اللرغة العربية يف عديد من األقطار 

لبالد األندلس وكان انتشار العربية رمزًا النتشار الثقافة العربية األسيوية شرقًا وأقصى الرغرب 

 89ص" . وحضارهتا 

ومل يتعرض احلكم اإلسالمي لديانة أهل البالد اليت فتحوها ، كما استمرت اللرغات 

هلوية يف إيران باألصلية مستخدمة يف الكتابات الرمسية لفرتة بعد الفتح اإلسالمي مثال اللرغة ال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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للرغة اإلفريقية يف مصر وسوريا ، وهذه الفرتة من الزمن نطلق عليها الوقت النسيب لنشأة اوالعراق و 

 .الفن اإلسالمي الذي بدأ بالتدرج مث اإلنتشار مع اإلحتفاظ باهلوية اإلسالمية 

اهتمام العرب املسلمني بالفنون التشكيلية بعد " بداية ( : م 8914أيسن ، ) وقد ذكر 

اإلسالمية خلارج شبه اجلزيرة العربية ، حيث كانت الفنون اليت ظهرت قبل انتقال مركز اخلالفة 

" . ثيقاً بالديانة الوثنية اإلسالم يف اجلزيرة العربية مقتصرة على اجلزء اجلنويب وكانت مرتبطة ارتباطاً و 

أفلب اآلثار الفنية ذات األصل العربية " إىل أن ( م 8914)وقد أشار املصدر السابق  59ص

 34ص" . قعة على احلدود السورية وبالد اليمن ترجع للعصر اإلفريقي والروماين الوا

وقد استمر اهتمام احلكام املسلمني بعد ذلك بفنون البالد اليت تكونت منها إمرباطوريتهم 

الواسعة واليت كانت مراكز حضارات عريقة ازدهرت فنوهنا قبل العصر اإلسالمي وقد متيزت بطرزها 

ية ، مث انتقلت هذه األساليب من قطر إىل آخر ، كما أضاف الفنان إليها بعض اخلاصة احملل

األساليب اجلديدة اليت تالءمت مع األحداث االجتماعية الناشئة عن الدين اجلديد ، ولقد نتج 

عن هذا االمتزاج فنون ذات طرز وأساليب جديدة ختتلف عن فنون البالد األصلية ، وقد نسبت 

سالمية اجلديدة ملدارس فنية ازدهرت بتشجيع األسر احلاكمة اليت متكنت من هذه األساليب اإل

فرض سلطاهنا على اإلمرباطورية اإلسالمية أو على أجزاء منها ، ونرى أوىل هذه املدارس واليت 

بدأت بعصر خالفة بين أمية مث العصر العباسي كما تكونت خالفات إسالمية مستقلة يف 

ران وميكن إعطاء مالمح مميزة هلذه املدارس الفنية وحىت العصر اململوكي األندلس ومصر وتركيا وإي

  -:يف األجزاء التالية 
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  -:مالمح موجزة للفن األموي وتأثريه على املشغوالت املعدنية  ( أ

نشأ الطراز األموي حبكم بنو أمية يف النصف الثاين من القرن األول اهلجري واهتموا بكافة 

أفرع الفن يف حماولة للتوصل لطراز فين جديد التقت به تأثريات فنية خمتلفة أطلق عليه الفن 

ليت  اإلسالمي يف العصر األموي والفن األموي هو فنًا مركبًا أستمد عناصره املختلفة من الفنون ا

كانت سائدة يف البالد اليت فتحها اإلسالم يف منطقة الشرق األوسط فاهلندسة األموية املعمارية 

، كذلك الزخارف اهللينستية والبيزنطية والساسانية دينية كانت أو مدنية مشتقة أصوهلا من اهلندسة 

ا ما يتفق مع ثقافتهم ، ، بل حوروا فيها وأضافوا إليه املعمارية اليت عرفت يف فنون ما قبل اإلسالم

وينتج عن ذلك التحوير واإلضافة ظهور فن جديد خيتلف عما اشتق عنه من الفنون ونالحظ 

استخدام العناصر اآلدمية وعناصر احليوان والنبات والرموز املختلفة والتقسيمات اهلندسية للحيز 

 . الفين ، كما برعوا يف الفنون التطبيقية 

لربونز والذهب كخامات أساسية يف صناعة وتشرغيل املعادن اليت وقد استخدموا النحاس وا 

استخدمت فيها األواين املعدنية والطشوت واحللي إال انه مل يعثر على الكثري من القطع املعدنية 

إبريق جبسم كروي ورقبة اسطوانية ( 8)اليت ميكن نسبتها إىل هذا العصر ويوضح شكل رقم 

ك يصيح ، ويزخرف بدن اإلبريق بأسلوب النقش الرغائر ومقبض طويل وصنبوره على شكل دي

احملفور على شكل دوائر وبداخلها وريدات ، كما أن هنايته تزينها زخارف مفرفة من أشجار 

دليل املتحف اإلسالمي ) النخيل ويزين املقبض بزخارف منقوشة بتفريعات نباتية ومثار الرمان 

يف  الطراز األموي بالفنون الساسانية اء مدى تأثرويالحظ يف شكل هذا اإلن، (  32بالقاهرة ص 

الوحدات الزخرفية واستخدام الكائنات احلية بنفس األسلوب الساساين ويوضح اإلناء مدى التقدم 

 . يف الصيافة الشكلية والزخرفية لبدن اإلناء يف العصر األموي 
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 (1)شكل رقم 

 (هـ 2) الفيوم إبريق من النحاس وجد يف مصر يف منطقة 
 تصوير الباحث –املتحف اإلسالمي بالقاهرة  

 : مالمح موجزة للفن العباسي وتأثريه على املشغوالت املعدنية   ( ب

تقال عاصمة اخلالفة اإلسالمية إىل برغداد على يد اخللفاء العباسيني نشأت مدرسة بإن

جديدة يف الفن اإلسالمي ، اهتمت بالفنون واآلداب والثقافة وذاع صيتها يف العامل اإلسالمي ، 

وقد مشل هذا التقدم كل أشكال الفنون والعمارة حيث حاول اخللفاء العباسيني حماكاة احلكام 

ني واألتراك ببناء املساجد واملدن ، وإضافة عنصر األهبة والفخامة على نقوشهم الدقيقة ،  الساساني

كما استخدمت الوحدات الزخرفية املستلهمة من العصر األموي والفارسي كأوراق العنب وكيزان 

الصنوبر واملراوح النخيلية والزهور ، إىل جانب استخدام الكتابات الكوفية والعناصر اآلدمية 

كما استخدم أسلوب احلفر " األرابيسك " احليوانية ، كما ظهرت البدايات األوىل للرقش العريب و 

املائل يف الزخرفة واكتشف الربيق املعدين يف فن اخلزف ، وقد استخدمت هذه األساليب 

والزخارف يف صناعة التحف املعدنية كاألباريق واحللي وسك العملة والشماعد وخاصة يف إيران ، 
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إال أن أساليب احلفر ( 5)كثرت الزخارف املنقوشة على األطباق الفضية الساسانية شكل   حيث

اليت ظهرت هبا عناية يف بعض التفاصيل الدقيقة توضح حلقات االتصال بني الطراز الساساين 

اليت تظهر هبا عناصر زخرفية ( 4)واإلسالمي الذي ظهر يف إيران ، وقد صنفت األباريق شكل 

ل احليوانات ااجمنحة برؤوس آدمية داخل جامات بيضاوية باإلضافة للزخارف النباتية إيرانية مث

 ( 3)وأشرطة الكتابة الكوفية شكل 

   
 (2)شكل   

    فية آدمية وحيوانية طبق فضي به وحدات زخر 
 القرن الرابع.  إيران.  بارزه وغائرة         

 متحف طهران ( م1989نعمت عالم ،  )نقاًل عن 

                 

      

 

 (3)شكل 

 إبريق ذهيب به زخارف على هيئة حيوانات جمنحة  

 (القران)بيب واحلز واحلفر برؤوس آدمية استخدم فيه أسلوب التق

 نمتحف فرير واشنط الرابعالقرن                
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 (4)شكل رقم 

 شهادة اإلسالم خامت ذهيب مزين بالنقش البارز بكتابات كوفية

 وزخارف هندسية على البدن

 Civilistoon Lovers.Comن ع متحف نيويورك نقالً 

ويف العهد الطولوين راجت صناعة احللي واألدوات النحاسية واستخدمت األساليب التقنية  

كاخلز والتخرمي والصب بالنحاس ، كما صنفت األدوات املوسيقية اليت استخدمت يف املواكب 

 . واألعياد من الذهب والفضة 

 : مالمح موجزة للفن الفاطمي وتأثريه على املشغوالت املعدنية  (ج

مت للفاطميني فزو مصر وهم الفرع العلوي الذي ينتمي إىل علي بن أيب طالب نقلوا  ملا 

حيث ، مركز احلكم من املهدية إىل القاهرة ، حىت أصبحت هلا أثر كبري يف العامل اإلسالمي 

وقد ازدهرت العمارة والفنون بشكل كبري يف هذا ، ختلصت مصر من تبعيتها للخالفات اإلسالمية 
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لت معها بعض املالمح األساسية يف الفنون اإلسالمية سواء يف النقش والزخرفة العصر وتشك

حيث تأثرت الفنون بالطراز العباسي الساساين وبالفنون اإلفريقية والقبطية ، والعناصر املعمارية 

إىل جانب الزخرفة النباتية وكانت الرسوم اآلدمية واحليوانية هي العنصر الرئيسي يف الزخرفة 

 " . بيسك األرا"

كما ظهرت يف أواخر العصر الفاطمي البدايات األوىل لظهور الصيافات اهلندسية  

 . النجمية لتكوين الزخارف اهلندسية والذي شاع فيما بعد يف العصر اململوكي 

وقد برع الفاطميون يف إنتاج الصناعات املعدنية اليت تستخدم يف أفراض عملية كاألباريق  

ب املستخدمة يف أفراض الزينة ، كذلك أنتجت قطع استخدمت يف أفراض واألواين ، إىل جان

أخرى كصنابري فسقيات املياه اليت كانت تشكل أحيانًا على هيئة أسود من الربونز ومن أشهر 

ويزين سطحه ، (  2شكل ) حتف الزينة حيوان من الربونز له جسد أسد جمنح ورأس طائر 

باخلط الكويف ويتضح للسالطني واحلكام ائية وكتابات دعُ زخارف منقوشة تصور سباعًا وصقورًا 

من صيافته األسلوب اإلسالمي الذي ال ينقل الواقع وإمنا بأسلوب جيمع ما بني الواقع واخليال مبا 

 . يتفق ومتطلبات الفكر اإلسالمي يف تناول احلرف 

حجار الكرمية كما احتوت التحف املعدنية على العديد من احللي الذهبية املرصعة باأل 

   والشذرات الذهبية، حيث استخدم فيه أساليب السلك املشبك ، (  6شكل ) والزخرفة باملينا 

هو أسلوب مستمد من الفن الساساين حيث " أهلة " وتشكيل األقراط على هيئة ، "  القطر "

احمللية السابقة على يشري اهلالل للتاج الساساين ، أما أساليب التقنية فهي مستمدة من األساليب 

العهد الفاطمي ، كما انتشرت صناعة الشماعد واملسارج وأقراط األنوف واليت استمدت أساليبها 

 .من فنون الشرق األوسط القدمي 
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 (5)شكل         

 طائر من الربونز به زخارف منقوشة          

  ه 4القرن    
 العصر الفاطمي               

 Antiqves.com نقال عن            
   
 : مالمح موجزة للفن السلجوقي وتأثريه على املشغوالت املعدنية  (د 

وكان األسلوب السائد يف زخرفة التحف ، ازدهرت صناعة التحف املعدنية يف إيران 

املعدنية هو النقش السطحي ، ولكن سرعان ما ظهر أسلوب جديد يف إيران والعراق ينحصر يف 

ملء الزخرفة احملفورة على سطح اإلناء بشرائط من الفضة والنحاس األمحر أو بكليهما وتعرف 

األواين وفيها قدر من الربونز وقد استخدمت يف األطباق و ، " التكفيت " هذه العملية باسم 

حيث تظهر الزخارف املكفتة يف مخسة أشرطة أفقية ؛ ( 7)املكفت بالفضة والذهب شكل 

 

 

(6)شكل          

فرغة من الذهب منقوش باألسالك امل قرط
 العصر الفاطمي. هـ 5واملينا امللونة القرن 

 تصوير الباحث. اإلسالمي بالقاهرة  املتحف
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وموسيقيون وهبلوانات ، مزخرفة برسوم آدمية لفرسان وصيادين وأشخاص يف جمالس طرب 

وهذه من ، وتنتهي بعض قوائم احلرف بأشكال رؤوس آدمية أو حيوانية ، وكتابات نسخية وكوفية 

 . اإلضافات السلجوقية اإليرانية وميكن التعرف على تاريخ القدر من خالل توقيع الصانع والتاريخ 

 

                  
 (7)شكل                 

 من الربنز املكفت بالفضة والذهب قدر

 إيرانب 6القرن                
 سيامتحف االرمتياج برو           

 Antiqves.comنقال عن      

 

 

ومن أهم القطع يف هذا العصر األواين املتعددة األضالع املزخرفة برسوم مكفته وحمفورة 

يتكون بدنه من (  1شكل ) وجمسمة لطيور وحيوانات ، ومنها إبريق من الربونز ذو رقبة طويلة 

وتضم  اثين عشر ضلعًا مزين سطحها بزخارف متشابكة تنتهي من أعلى برءوس حيوانات خمتلفة

هذه الزخارف جامات هبا رسوم فلكية ، كما تظهر يف زخارف رقبته األسلوب الذي أدخله 

 .  لنسخية بأشكال رؤوس آدميةالسالجقة على الزخارف الكتابية وهو انتهاء حروف الكتابة ا

وحتويل السطح ، والتنرغيم السطحي ، ويتضح من ذلك النموذج التقدم الكبري يف النقش  

وهي أحد األمناط . جزئيات متعددة يصعب معها التعرف على ماهية اخلامة األصلية األصلي إىل 
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األصلية اليت اكتسبها احلريف اإلسالمي يف صيافته للخامة من استلهامه لألفكار اإلسالمية 

 . واليت سيطرت على توجهات الفن يف كافة األقطار العربية ، املستمدة من العقيدة 

 

 

 

  

 

 
 

 (8)شكل 
 ق من الربونز املكفت  بالفضةبريإ

 هـ7القرن  .إيران

Antiques.com نعنقاًل    متحف املرتبوليتان  
  

وقد تبلورت كل تلك األساليب ووصلت إىل قمتها يف العصر اململوكي وخاصة يف أشرغال  

وكثرة التنازع بني احلكام إال أنه يف ، املعادن ، بالرفم من كثرة احلروب واالفتياالت يف هذا العصر 

وقد أدى ذلك الزدهار احلياة الثقافية والنهضة ، هذا العصر صارت مصر مركزًا للخالفة العباسية 

حيث ظهرت العناصر الرتكية اليت أدخلها املماليك وامتزجت بتقاليد فاطمية حملية ؛ الفنية فيها 

ا أكد على تبلور وقوة الفن اإلسالمي ووصوله وظهرت أيضًا العناصر املرغولية املعاصرة ، مم

 .يتم تناوله يف اجلزء القادم وهذا ما س، لشخصيته املميزة يف هذا العصر 



43 

 : املؤثرات الثقافية على املشغوالت املعدنية اململوكية  - 2

 : م 1517 –م  1251/هـ 923 –هـ  648: حملة عن املماليك يف مصر 

الدراسات والبحوث يف الفرتة اململوكية مبصر  تعدد" إىل  (م 8974حممود ، ) يشري هنا  

اآلراء ، إال أن اإلمجاع يؤكد أن تلك الفرتة احلافلة  تباينت يثح( هـ 954 –هـ 631) اإلسالمية 

باالنتصارات اليت حتققت واليت أوقفت الدمار الزاحف مع املرغول من الشرق يف أسوأ هجمة 

عسكرية بربرية شهدها تاريخ العصور الوسطى ، فقد استطاع املماليك يف عني جالوت وقف ذلك 

اخلراب والدمار الذي حلق ببرغداد والشام بل قضوا  الطوفان املرغويل املدمر ومحاية مصر من ذلك

 .  77ص " على آمال املرغول يف أوروبا 

وقد حتققت يف أثرها عظمة مصر اململوكية يف الثراء املادي واحلضاري وجتلى ذلك يف  

 . مظاهر الثروة وشيوع الرخاء وازدهار احلركة املعمارية والفنون بعامة 

تلك الفرتة كانت توصف بأهنا حتمل املتناقضات " أن  (م 8926الشرقاوي ، ) ويذكر  

فمرجع ذلك إىل الدور القيادي الذي كانت تتمتع به مصر يف عصر السالطني العظام وسرعان ما 

ينهار ويضمحل يف عصور السالطني الضعاف وما أكثرهم وخباصة يف الدولة اململوكية الثانية 

 .   5ص" م 8415/8287املماليك الربجية 

 : (م 8926) ضيف املصدر السابق وي 

أنه يتبادر إىل األذهان إذا ما ذكر املماليك صفات " 

القسوة والغدر واجلربوت واجلهل ، وإذا ما ذكرت 

أيامهم ، وحكمهم اقرتن هبا ذكر الظلم واالستبداد 

والفوضى والشر ، وال نكاد جند أحدًا من الناس وال 
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يل الصفات من املؤرخني يذكر املماليك بشيء من مج

وال تذكر أيامهم بشيء من اخلري وإمنا الذي يذكره 

أننا جند من ؤرخون ليس حقًا كله ، كما الناس وامل

املماليك من مل يكن قاسيًا وال غادرًا  وال جاهاًل  كما 

جند من عهودهم وأيامهم ما كانت بعيدة عن أوصاف 

 4ص" . الظلم واالستبداد والفوضى

 :عظام من املماليك البحرية مثل  إىل سنوات حكم سالطني وذلك كما سبق أن أشرنا 

 ( .م  8577 –م  8529 / ه 676 –هـ  621 )الظاهر بيربس  .8

 ( .م  8594 –م  8579/ هـ 619 – هـ 671 )املنصور قالوون  .5

 :خالل فرتات حكمه الثالث الناصر حممد بن قالوون  .4

 ( 694  م  8593 –م  8594 / هـ 693 –هـ. ) 

 ( 691  م  8441 –م  8591 / ه 741 –هـ. ) 

 ( 749  م  8434 –م  8449 / ه 738 –هـ. ) 

 :مثل  -وكذلك سالطني من املماليك الربجية 

 ( .م  8347 -م  8355/ هـ  138 -هـ  152) سلطان برسباى ال .8

 ( .  م 8392 –م  8367/  ه 948 –هـ  175 )السلطان األشرف قايتباي  .5

الشرقاوي ، ) كما يذكر ،  على أننا جيب أن ندرك أن هذه الصفات يف األفراد والعهود  

فليس من العدل وال من الصدق التارخيي أن ننظر إىل " يف موضع آخر نسيب فيقول ( م 8926

أفراد املماليك وأيامهم نظرة مطلقة أو أن خنضهم ألراء ومقاييس مل تكن معتربة وال قائمة يف 
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تكن مقدرة ومألوفة عند من حييط هبم من الناس بل احلق والصدق أن ننظر إليهم  زماهنم ومل

  4ص" . مقرتنني برغريهم من الناس واحلكام يف عصورهم أو عهود قريبة منهم 

 : نظم خاصة للمماليك 

يرى الباحث من خالل قراءاته أن املماليك كطبقة حاكمة هلم أنظمتهم االجتماعية      

 .طبيعتهم العسكرية  اخلاصة هبم حيث

فبداية تربية هؤالء املماليك وتدريسهم كانت متر مبراحل متعددة حيث كان جتار الرقيق  

اختاروا قوى البنية موفور الصحة ويعرضوهنم على السالطني فإذا ما جيلبوهنم صبية بأعداد كبرية

وكل أمر تربيتهم يو  ،ويوضعون يف أبراج خاصة هبم ، ومن يبدو عليه الذكاء متت عملية الشراء 

 . النشأة الدينية مع العلوم العامةفتكون ؛ وتعليمهم إىل الفقهاء والعلماء 

يختص هبم مدربون عسكريون لتلقينهم فنون احلرب واحلياة فأما يف مرحلة الشباب  

العسكرية إىل جانب خدمة سيده وحراسته وأن يكون يف ديوان األمري مث التدرج يف املناصب إذا ما  

 .نت مواهبه تؤهله لذلك كا

واحتفظوا ، ومن الرغريب أن املماليك عاشوا أثناء حكمهم ملصر كطائفة منعزلة عما حوهلا  

ومل يسمحوا هلم ، ومل خيتلطوا بأفراد ااجمتمع املصري سواء من األقباط أو املسلمني ، بشخصيتهم 

قصروا أعمال اجلندية على وقد  نهم إال فيما ندر ،ومل يتزوجوا م، باالندماج يف صفوفهم 

بل اشرتطوا أال ينخرط يف سلك األعمال احلربية إال من يستوردونه من جديد هلذا ؛ أشخاصهم 

 . الرغرض

أما أهل البالد فاستبعدوا من سلك اجليش واقتصرت وظائفهم على الوظائف املعاونة  

معزل عنهم حمتفظني  وعلى ذلك فالقول بأن املماليك يف مصر مل خيتلطوا بأهلها بل ظلوا يف



46 

جبنسيتهم وعاداهتم كان حقيقة ، فهذه العزلة والرتفع اليت انفرد هبا املماليك عن أفراد ااجمتمع 

 . املصري حىت صارت من أهم خصائصهم 

على الرفم مما كان بينهم من مشاحنات وانقسام إال " أنه ( م 8931حسن ،  )ويذكر  

موعة إزاء العامل اخلارجي الذي كانوا يواجهونه كعصبة أهنم كانوا يف وحدة تامة كطائفة أو جم

 54ص" . واحدة مما يفسر لنا سر قوهتم وانتصاراهتم احلربية إزاء عدوهم املشرتك 

 :  رأي منصف للمماليك

وكذلك صلتها ، كانت هذه هي أحوال املماليك اخلاصة كطائفة هلا نظام معيشتها  

إنه ليس من : "  لذلك بقوله( م 8941مؤنس ،  )لك الصلة يشري تمع املصري وعن تبااجم

الصواب أن يقال أن املماليك كانوا طرغمة من األشرار واملرتزقة ، بل إن الكثري منهم كانوا على 

درجة من القدرة واتساع الذهن والسعي للخري أمثال قطز وبيربس وقالوون والناصر ابنه والشني 

قدرهم وأوفرهم نصيبًا يف بناء جمده وحضارته ، وبارسباى يعدون من أعظم حكام املسلمني وأ

سبيله ومحاية له  ويضاف إىل ذلك أهنم كانوا من أشد املسلمني إخالصاً لإلسالم وأكثرهم حتية يف

 87ص " . 

دور مصر وسوريا يف عهد املماليك بني الدول " أن ( : م 8941) ويذكر املرجع السابق 

ن سالطني املماليك كانوا أندادًا ملعاصريهم من ملوك الشرق احمليطة هبا شرقًا وفربًا أن الكثري م

والرغرب يف ذلك الوقت حيالفوهنم ويبعثون إليهم بالسفارات فكانت حضاراهتم موازية مع الشرق 

 89ص " . والرغرب إن مل تكن تتفوق مما رفع مركز مصر الدويل يليها سوريا 

، وإن كان سالطني املماليك حكموا وأصبحت مصر من احملاور السياسية العاملية آنذاك  

 . مصر والشام فإهنم بسطوا نفوذهم على احلجاز واليمن وطرابلس وبالد النوبة 
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أما عن املصريني حيث بنوا العمائر الضخمة وقدموا تراثًا خالدًا للحضارة اإلنسانية فقد  

جعلوا من العصر اململوكي أزهى العصور اإلسالمية يف الفنون والصناعات نتيجة للثراء والرخاء 

 . واالزدهار االقتصادي الذي عم البالد 

 : عوامل االزدهار االقتصادي 

زاد اهتمام املماليك بتنمية موارد الثروة فكانت عنايتهم بالزراعة والصناعة والتجارة فعم  

الرخاء وامتألت اخلزائن باملال مما يسر هلم أن يعدوا جيشًا قويًا صدوا به فارات الصليبيني واملرغول 

 .  وأن يقوموا بإصالحات كثرية يف البالد 

 : الصناعـــــــة 

ب األوفر من عناية سالطني املماليك فقد ارتقت الصناعة يف ذلك كان للصناعة النصي 

 .العصر حىت أصبحت تلك املصنوعات تراثاً عظيماً تزدان به املتاحف حىت يومنا هذا 

النسيج ، واألثاث ، والزجاج :  اليت ازدهرت يف العصر اململوكيومن أهم الصناعات 

حيث لعبت الصناعة دوراً هامًا وأساسياً يف . اخلزف والورق ، والصناعات املعمارية ، واملعدنية ، و 

االزدهار االقتصادي للدولة اململوكية وقد جاءت أمهية هذا الدور من توافر املواد اخلام احمللية 

الالزمة للصناعات وكذلك املهارات الفنية وكثرة األموال فتقدمت واتسعت يف تلك الفرتة وقد 

أن ( " م 8975عدوان ، ) يدي العاملة فزاد اإلنتاج ، ويرى ترتب على اتساعها أن استوعبت األ

مصر أصبحت دولة مصدرة لبعض املنتجات إىل البالد ااجماورة والبعيدة جبانب ما كانت تستورده 

 898ص". من خامات الزمة لصناعاهتا 

ولعل من العوامل اليت ساعدت يف تقدم صناعة املعادن وازدهارها هو شرغف سالطني  

اهتمام  لعامة الشعبواقتناء األشياء الثمينة كذلك كان ، جبمع التحف والنفائس  املماليك
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مصر من عدة ال تكاد دار ختلو بالقاهرة و " قولته الشهرية ( املقريزي ) باملشرغوالت املعدنية فيذكر 

، مما يؤكد حرص العامة وإقباهلم على اقتناء التحف املعدنية  842ص" قطع حناسية مكفتة 

ىل ذلك وجود بعض األجانب يف مصر وقيامهم بصناعات حرفية عالوة على تبادل ويضاف إ

اخلربات الفنية بني مصر والبالد ااجماورة عن طريق السفارات واهلدايا املتبادلة واليت كان هلا أكثر 

( م 8975عدوان ، ) ويؤكد . األثر يف تأثري الفنان والصانع املصري برغريه من الصناع والفنانني 

هجرة الصناع من املوصل عقب الرغزو املرغويل إىل القاهرة ، باإلضافة إىل وجود " من خالل  ذلك

نظام احلسبة حيث كان احملتسب يتدخل بأمر السلطان يف شئون مجيع الصناعات من حيث 

التنظيم والرعاية والتوجيه والواقع أن نظام احلسبة كان له أكرب األثر يف حتسني املنتجات الصناعية 

 896ص "صورة وارتقت إىل مستوى الفنون عمل على رفع مستواها والعناية هبا يف أحسن وال

 : التجـــــارة 

نعمت مصر يف عهد املماليك بتجارة الشرق اليت كانت خترتق مصر والشام يف طريقها إىل  

 تقوم بدور الوسيط بني الشرق والرغرب" إىل أن مصر كانت ( م 8929عيسى ، ) ويشري . أوروبا 

مما جعل سالطني املماليك يهتمون بتنشيطها وتأمني مسالكها ، ومل تكن فائدة مصر من مرور 

التجارة بأرضها قاصرة على الضرائب اليت كانت حتصل ؛ بل أهنا كانت ترغمر األسواق يف القاهرة 

وتنشط حركة البيع والشراء وكان من جراء ذلك النشاط التجاري أن بدأت حركة معمارية ضخمة 

 868ص" . بناء اخلانات والفنادق والوكالء واألسواق  يف

 : احلياة االجتماعية 

عبد الفتاح ، ) يشري متيزت احلياة االجتماعية يف مصر يف ذلك الوقت بالنشاط واحلركة ، و  

إذا كانت الظروف اليت أحاطت بالبالد يف عصر احلروب الصليبية قد فرضت " بأنه ( م 8914
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وب قدرًا من التقشف وعدم اإلسراف فإن سيطرة املماليك على الشريان على احلكام من بين أي

 94ص" . الرئيسي للتجارة بني الشرق والرغرب قد أمدهم بثروة طائلة 

املماليك يكونون الطبقة احلاكمة كما كان يسند " إىل أن ( م 8941سرور ، )  ويضيف 

ط باملصريني واملصاهرة بينهم إال فيما إليهم املناصب يف الدولة وقد احتفظوا وترفعوا عن االختال

  862ص" . ندر وحرصوا احلرص كله على بقائهم طائفة عسكرية حاكمة 

وكانت تلك الطبقة تشكل قوة شرائية متتص أكثر ما كان يعرض يف أسواق القاهرة من  

،  األمني) سلع وحاجيات نتيجة زيادة دخلها ومتطلباهتا املعيشية واالجتماعية ، كما يشري 

الكماليات اليت استخدموها نتيجة للحياة املرتفة اليت عاشوها ، جعلت أهل " إىل أن ( م 8918

الصنائع واحلرف ينشطون يف ابتكار الكثري من أنواع األثاث والتحف املعدنية لريضوا أذواق هذه 

قة دور الطبقة ، وكانوا يقومون بصنع مالبسهم الفاخرة وبناء عمائرهم ، وهكذا كان لتلك الطب

نشيط يف احلياة االجتماعية ، ومل تكن مقصورة على الطبقة العليا بل أن العامة ومتوسطي احلالة 

" أخذوا يف التماس أوجه الرفاهية يف امللبس واملأكل وانعكس ذلك على األسواق من رواج جتاري 

  528ص. 

حىت ما أقاموه من  وقد أقاموا الكثري من املساجد والتكايا واألضرحة واملدارس والكتاتيب

عمائر للعبادة فاق من حيث الكثرة والفخامة ما أنشئ يف مجيع العهود اإلسالمية السابقة عليهم 

 . وكان الباعث يف كثري من األحيان الوازع الديين لديهم والتقرب إىل هللا 

 :احلركة العلمية 

بالكتب  وقذف هوالكو، ( م  8521 -هـ  626) بعد أن قضى املرغول على برغداد  

ونقلوا ، وأمهات املراجع اليت كانت متأل مكتبات برغداد ، استطاع املماليك وقف هذه اجلحافل 
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حىت صارت مصر قبله املسلمني ، وكان ( م  8564 -هـ  621 ) مركز اخلالفة العباسية إىل مصر

 . طبيعياً أن ينتقل مركز الثقافة اإلسالمية من برغداد إىل القاهرة 

هذه الزعامة ألقت على مصر عبثًا عظيمًا يف صيانة " بأن ( م 8974،  حممود) ويذكر  

ولكن بعقول مصرية ظهر أثرها يف كل ألوان املعرفة ، حيث ، ومضاعفة وجتديد الرتاث اإلسالمي 

 :  شهد ذلك العصر طائفة من الدارسني املصريني اشترغلوا بأنواع الثقافات اإلسالمية املعروفة أمثال

 16ص" . سخاوي والعيين وابن حجر والسيوطي املقريزي ، ال

ومن املظاهر اهلامة واليت عربت عن ازدهار النشاط العلمي يف ذلك العصر هو عناية  

وحماكاهتم لسالطني األيوبيني الذين أكثروا من إنشاء املدارس ، سالطني املماليك بإنشاء املدارس 

وكان لسالطني هذه ، ر العلم واملدارس فيذكر املؤرخ السيوطي أنه يف عهد املماليك كثرت دو 

الدولة عناية كربى هبذه الدور أعاهنم على ذلك الثراء الذي بلرغته مصر يف أيامهم ومن املدارس 

  ، واملدرسة الناصرية( هـ  679 ) ، واملدرسة املنصورية( هـ  668) اليت أنشئت املدرسة الظاهرية 

 . ( هـ  721) ومدرسة السلطان حسن ، ( هـ  744 )

وهكذا حفل العصر اململوكي مبصر بتلك النهضة العلمية والثقافة العربية حيث كانت  

 . الزعامة ملصر ومدارسها 

وأمهية دراسة ذلك الرتاث من املشرغوالت املعدنية اململوكية أنه ينمي الشعور القومي جتاه  

أنه لكي يصبح التعليم ( " م 8962البسيوين ، ) الرتاث من خالل دراسته وتعلمه ويف ذلك يذكر 

قوميًا يف أي قطر جيب أن يدرس تراث هذا البلد ويلم به املاماً يساعد يف تفهم حاضر هذه األمة 

 51ص" . ودورها املميز 
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أهنا ال " وهي ( م 8971البسيوين ، ) ولدراسة الرتاث أمهية جيب أن نسلم هبا يشري إليها  

د يف طياته حلواًل موفقة ملا نبحث عنه وتتفق وشخصيتنا تتم بتقليده وإمنا بالنظر إليه حىت جن

وأساليب تعبرينا وحاضرنا وهنا ال ننظر إىل الرتاث بقصد التقليد وإمنا بقصد امتصاص القيم اليت 

 543ص" . تثري رصيدنا الذايت 

الدراسة ملعاجلة أساليب  هنا فإننا نبرغي احللول اليت سنتعرف عليها من خالل هذه ومن 

مث ، اليت ينتجها الطالب  واإلملام باجلوانب الفنية والوظيفية يف املشرغوالت املعدنية، ل التشكي

تثري العملية ، واليت سللمشرغوالت املعدنية اململوكية  التعرف على القيم الفنية واجلماليةالكشف و 

 .أشرغال املعادن جبامعة أم القرى التعليمية لطالب الرتبية الفنية يف 

  : الفكرية املؤثرة على صياغة املشغوالت املعدنية اململوكيةاملنطلقات  -3

الفطرة اإلنسانية حقها يف احلرية  ًا شديدًا بالعقيدة اليت أعطتتأثر الفكر اإلسالمي تأثر  

والتأمل والعمل ، وما عقيدة التوحيد إال ذلك النموذج الفريد الذي جاء به اإلسالم لكي يأخذ 

 . بيد البشرية حنو احلق واحليز واجلمال 

أنين أعتقد أن التفكري الفلسفي يف أمة من األمم " بقوله ( م 8964حممود ، ) ويورد  

وأهنا ، عتها ؛ لذا فإن ميدان الفلسفة اإلسالمية هو معاجلة املشكالت الدينية مفتاح هام لفهم طبي

وميدان آخر هو ، اتبعت يف هذه املعاجلة منهج العقل واملنطق أي بالنظرة العقلية والتحليلية 

 43ص" . التصوف الذي يقوم على الوجدان الصايف 

ة الروحية إال أهنا مل حترم احلياة وعلى الرفم من أن العقيدة اإلسالمية فتحت أبواب احليا

حيث ال استرغراق يف اجلسد ؛ وما احلياة الروحية يف اإلسالم إال لصاحل احلياة الدنيوية ، الدنيوية 
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وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ اآلخِرَةَ } :ويف هذا الصدد يقول تعاىل . وال انقطاع عنه يف سبيل اآلخر 

 ( 77القصص )  {مِنَ الدُّنْيَا وَال تَنسَ نَصِيبَكَ

إن حماولة تفهم املنطلقات الفكرية للفن اإلسالمي يف إطار الفكر اإلسالمي الشامل  

واليت أظهرت انعكاس هذه ، والفلسفة اإلسالمية هي اليت صافت بالتايل شخصية الفنان املسلم 

 . كدين وتعاليم وشريعة الشخصية على إنتاجه الفين فإن مرجع ذلك كله إىل الفكر اإلسالمي  

لقد أثرت املفاهيم الفكرية اإلسالمية تأثريًا مباشرًا على سائر أنواع الفنون وخاصة على         

ولكنها ، وذلك ألهنا ليست معطيات تارخيية فقط ؛ مستوى بنية هذه املشرغوالت وصيافتها 

هذا املنطلق كان من البديهي أن  فاعلية تؤطر تفكري احلريف وحتدد اآللية اليت يعمل مبوجبها ، ومن

حتمل تلك املشرغوالت فكر مبدعيها وتوجهات مفاهيمهم ، فهي ليست أدوات وظيفية فقط ، بل 

هي شواهد مادية تتضمن األفكار واألسرار الروحية العميقة للعصر واليت ليست مبعزل عن الفرتة 

 . التارخيية اليت أنتجت فيها 

اإلسالمي وأثرها على التصور اجلمايل للمشغوالت املفاهيم الفكرية للفنان  - 4

 :  املعدنية

 : مفهوم الزمن وتأثريه على رؤية الفنان اإلسالمي  ( أ

وهو مدة متصلة ، ويعين ، الزمن هو امتداد للحركة وال جود له إال ضمن النفس 

دَ السِّننِيَ لِتَعْلَمُواْ عَدَ}: هللا تعاىل  و الذي مضى ، بل الذي ميضي ، قالاالستمرار وليس ه

الزمن مأخوذ من فعل زمن وزمانًا وقيل " أن ( ابن منظور ) ، ويرى (  2يونس )  {وَالْحِسَابَ
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" الدهر ، والزمان يدل على احلركة والتبدل واالستمرار ، ويدل على مفهوم األجل واملدة والدهر 

 . 24ص 

كتعاقب الليل والنهار أما يف القرآن الكرمي فنرى الزمن يف أحباث متنوعة منها الربجمة اليومية   

والتاريخ والتقومي وزمن األمم والطبيعة ومراحل العمر ، وزمن املالئكة واجلن  وأوقات الصالة

 .ال يقدرها إال اخلالق وهي أزمنة مترغرية ، والعبادات واآلخرة 

كما استخدم القرآن ملح البصر وهو الزمن الذي يسترغرقه الضوء للسقوط على الباصرة ،   

: كما استخدم الساعة يف مثاين وأربعني موضع ، والليل والنهار ، واأليام الكونية يف قوله تعاىل 

 ( .  2املعارج  )  {فَ سَنَةٍتَعْرُجُ الْمَالئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِنيَ أَلْ}

أن الزمن هو اللفظ الذي يطلق على الفصل من الوقت ( " م Graber   ،8974)ويرى  

، والزمن هو القيمة اليت تتضح هبا األشياء وهو نسبة املترغري للمترغري ، بينما الدهر هو إطار الزمن 

ن من صنع على ذلك ما دام الزمويفيد نسبة الثابت للمترغري ، أما السرمد يفيد الثابت للثابت و 

 64ص" . بشيء من الزمان ، ألنه حييط باملخلوقات مجيعاً يف أزمنتها  اخلالق فإنه ال يتزمن

ما دام اخلالق مطلق " أنه ( م 8974) وتقييم الزمن له وحده ، ويرى املصدر السابق 

ن وحدة لقياس احلركة يف فالزمن يف حقيقته مطلق بالنسبة للخالق ونسيب بالنسبة للمخلوقات والزم

 ."  الكون الذي خلقه اخلالق املطلق وبه تقدر سرعة احلركة وتباطؤها وبه يتميز بني خفتها وثقلها

 64ص



54 

وعلى ذلك فالفنان اإلسالمي وحسب هذه املفاهيم يصبح عنده احليز مفتوحًا ال حتده 

وحركات تكرار العناصر أيضاً ليس له بداية أو هناية ، والزمن املطلق ، بداية وهناية تعبرياً عن الفراغ 

 .، واالمتداد الالهنائي يف الكون تعبرياً عن املطلق 

 : مفهوم الوحدانية وتأثريه على الرؤية الواقعية يف الفن اإلسالمي  ( ب

نادى اإلسالم بالتوحيد املطلق هلل واالعرتاف له وحده بالربوبية ووصفه كما يف ذاته   

، (  4احلديد )  {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}:له تعاىل املقدسة بقو 

 (  5-8اإلخالص )  {اللَّهُ الصَّمَدُ* لْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُ}: وقوله تعاىل 

وأصبح الفن يقوم بدور الشهادة املستمرة ، وهذه النظرة لإلله الواحد تبنتها الثقافة العربية  

على وحدانية هللا واالعتزاز باإلسالم ، كما تبنت أيضًا التأكيد على تأمل الكون لتفحص بديع 

 .( 887البقرة )  {دِيعُ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِبَ}: صنع هللا يف مجال اخللق ويف ذلك قوله تعاىل 

نية اليت حتث اإلنسان على تفحص وتأمل هذا إىل جانب العديد من اآليات القرآ 

وعلى ذلك ميكن تبني عدة تصورات ، واستشعار يد القدرة اإلهلية اخلالقة املبدعة ، املخلوقات 

  -:هي 

أن الفنون اإلسالمية تعرب عن الشهادة بالوحدانية يف صيرغة موحدة ال تعرف التناقض بني  .8

 . فن ديين وآخر دنيوي 
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اإلنساين لفحص حقائق الكون الواقعية اليت خلقها هللا وال  أن اإلسالم يوجه اإلدراك .5

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ } : ويف ذلك يقول تعاىل، يوجهه ألفكار جمردة ال ترتبط بعامل الواقع 

 ( . 895آل عمران ){ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِالً

أن التصور اإلسالمي يبدأ من احلقيقة اإلهلية اليت يصدر  "إىل ( م 8917قطب ، ) يشري  .4

عنها الوجود كله مث يسري مع هذا الوجود يف كل صورة وأشكاله وكائناته وموجوداته مث 

" يوجه اإلنسان لتفحصها مث يعود الوجود كله مرة أخرى للحقيقة اإلهلية اليت صدر عنها 

 86ص. 

  -:معايري تكوين الشكل واملضمون يف الفن اإلسالمي وتأثريه على املشغوالت املعدنية ( ج

ومضمونًا باطناً ، يف كل شيء من خملوقاته ظاهراً وباطنًا أي شكاًل ظاهراً هللا تعاىل جعل 

 . وأي احنراف ألحد منهما عن هذا التنسيق يعين فساد العمل وفشله يف التأكيد على هذا املعىن 

الصورة ظاهرة وباطنة واحلسن " هـ أن 242املتويف عام ( م 8914الرغزايل ، ) رى اإلمام وي

 44ص" .  واجلمال يشملهما 

 هللا: الصورة هي الشكل ، حيث قال القرطيب " أن ( م 8916الشامي ، ) كما يرى 

  83ص" . خلقكم يف أحسن صورة 

 .الشيء هو مضمونهباطن والتشكيل ، و وهو التخطيط معىن التصوير  ويقصد هنا بالصورة

وتدرك الصور الظاهرة بالبصر الظاهر ، والصور الباطنة بالبصرية الباطنة ، ومجال املعاين 

املدركة بالعقل أعظم من مجال الصورة الظاهرة باإلبصار ، وعلى هذا فإن إدراك احملسوسات 

احلريف اإلسالمي فال بد أن يتضمن  باحلواس وإدراك املعاين بالعقل ، هو ذلك الفكر الذي تبناه
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تشويش املعرفة باملدلول وعليه عمله عدة حقائق يسعى احلريف لتثبيتها ألن اإلخالل هبا يؤدي ل

 . يتم الوصول للمعىن العقلي ال

على ذلك فإن احليز الفين يتحول لدليل إلدراك املعاين واحلقائق املتصلة بالعامل اخلارجي 

 . باهتا بقدر اإلمكان واليت عمل احلريف على ث

ومن توجهات الفكر اإلسالمي يف هذا الشأن تناسق أجزاء الظاهر والباطن أو الشكل 

أنه جيب أن يكون الظاهر متناسقًا تناسقًا كليًا فحسن " واملضمون وعلى ذلك يرى اإلمام الرغزايل 

بد من حسن اجلميع  الصورة الظاهرة مطلقًا ال يتم حبسن العينني دون األنف والفم واخلدين فال

  44ص" ليتم حسن الظاهرة 

وأجزاء املضمون ، تناسق أجزاء الشكل  -وعلى هذا فمن شروط تكامل العمل الفين 

 . وتناسقها أيضاً معاً ويف ذلك تظهر مجاليات الصيافة 

ملا كانت األشكال الواقعية مترغرية فإن حصر احلقائق " أنه ( م 8914هبنسي ، ) ويرى  

". معقدة ألن الفن يتصدى للحقائق املطلقة والبد لإلبداع على شاكلة هذا املطلق  فيها عملية

 81ص

أن رفبة الفنان يف التعبري عن اجلوهر دفعته ( : " م 8973هبنسي ، ) ويف هذا يقول 

ومن هذا املنطلق اجته احلريف للبحث عن اجلوهر اخلالد القائم على معىن " لتجاوز الواقع املرئي

يلرغي اجلوانب احلسية الزائلة ؛ فاحلقيقة ليست الصورة املطابقة للشكل ولكنها يف  احلدس الذي

  87ص" . الشكل املطابق للمعىن الكلي
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اإلسالمي لصيافة أشكاله بأسلوب هندسي وهو ما يطلق عليه مبدأ  الفنانلذلك جلأ 

قوانني وهو جتريد الشكل وتعريته من ماهيته للكشف عن ال Deformationتصحيف الواقع 

 . الذاتية واحلقائق الكونية إلعادة صيافتها وإبراز ما هو جوهري فيها 

وإلعطاء هذه الصيافة هيئتها ومالحمها املميزة البد من مرورها من خالل وسيط وهو 

ل الدال على الطبيعة ، وذلك يف حماولة تستهدف خلق واقع آخر يتضح فيه جوهر هذه األشكا

تبين القوانني والنسب ونظم البناء املسترتة وراء عناصر الطبيعية واليت  من خاللوجود املثل األعلى 

 . هي أصدق تعبري عن الرؤية املطلقة واملعاين ااجمردة والالهنائية 

أن الطبيعة هي قوة من قوى النفس الكلية وهي سارية يف ( " م 8927الصفا ، ) ويرى 

 33ص" . ما يليق بواحد فيها مجيع األجسام وحمركة هلا ومسكنة ومدبرة هلا حبسب 

أن الطبيعية هي جمموعة القوانني اليت حتكم الكائنات ( " م 8916عزام ، ) كما يرى 

 542ص" . والطبائع املتعددة وهي النظم واألفكار املرغايرة للمادة 

 : وعلى هذا ميكن رصد بعض املبادئ اهلامة 

من خالل بنية خاصة مرتبطة بالعامل إن معيار تكون الشكل وعالقته باملضمون البد وأن متر  -8

 املرئي ميكن عن طريقها التعرف على احلقيقة اإلهلية من خالل فاعليتها ومشاهدها احملسوسة

وهذه البنية ال ميكن اكتماهلا دون وضوح املشاعر واألحاسيس املتشعبة للحريف اإلسالمي 

معينة إىل جانب اإلطار  واليت حتوي قدرًا من املرونة تسمح بربوز جوانب منها يف حلظات

األيديولوجي املرتبط باملعتقدات والتصورات السحرية املرغلفة برغالف إسالمي وهو ما أمكنها 

 . من أن تعيش على الدوام 

 . اجتاه الفعل العقلي حلركة الرؤية يف املنظومة الفنية تبدأ من الشكل للطبيعة وليس العكس  -5
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ك املعاين واحلقائق املتصلة اليت ال تنقطع صلتها أوضح الباحث أن احليز الفين دليل إلدرا -4

وقد تتهيأ ، ببعضها يف الكون ، إذن فالصورة الظاهرة ميكن إدراك الصورة الباطنة من خالهلا 

ولذا ميكن للمشرغوالت الفنية أن  .إلدراك صورة باطنة أخرى وأخرى وهكذا تتواىل املضامني 

فهي ليست أعمال فنية مرغلقة ؛ ني التعبريية تتحمل مبضمون واحد أو حتمل بعدد من املضام

 . على عدد معني من التفسريات احملددة واليت تتسم بالثبات كل مرة عند اإلدراك 

 : اللغة العربية وأثرها على الشكل واملضمون ( د

ال شك أنه بعد الفتح العريب انتشرت اللرغة العربية مبصر يف فرتة ليست بالقليلة مؤثرة على    

هذا ااجمتمع ، واللرغة العربية هي لرغة القرآن هي اللرغة املؤكدة واملدونة للفكر العريب ، وقد ثقافة 

أثرت بدورها على متيز األسلوب الذي تصاغ به العالقة بني الشكل واملضمون يف مشرغولة الزينة 

اإلسالمي ، وبالتايل فإنه مع التتابع الزمين الفنان املصرية اإلسالمية ملا هلا من تأثري على وجدان 

تتبلور أساليب لصيافة املشرغوالت اإلسالمية لتأخذ شكل الظاهرة االجتماعية اليت تكون مفاهيم 

ضمن ضوابط هذه املفاهيم معروفًا ، الفنان عامة حتتذي يف كل تركيب فين ليظل كل ما ينتجه 

 . لرغة مجاعات وليس أفراد وذلك ألن الفن يف احلضارات الكربى عبارة عن 

ولعل يف األجزاء التالية ميكن حتديد مدى ودرجة ارتباط اللرغة بالشكل واملضمون   

 : للمشرغولة الفنية 

  ارتباط فنون اللغة بصياغة مشغوالت املعدنية اإلسالمية : 

بني فنون اإلسالمي تتضح يف عمليات القياس واملوازاة الفنان لعل املفاهيم املؤثرة يف إنتاج   

على سبيل املثال ال ( م 8985ين ، اجلرجا) اللرغة وبني املشرغوالت املعدنية ، ويف هذا املقام يذكر 

  896ص" . أن سبيل املعاين ، سبيل أشكال الفضة والذهب " احلصر 



59 

كما ميكن أن حيدث ارتباط وثيق بني فلسفة الفن واللرغة باعتبارمها تعبريات إنسانية   

أن فلسفة الفن وفلسفة اللرغة واحدة ألن كالً ( : " م 8973هبنسي ، ) يرى  متجانسة ويف ذلك

 855ص" . من الفن واللرغة موضوعة التعبري والتعبري اإلنساين واحد مهما اختلفت وسائله 

وعلى ذلك ميكن أن تودع اللرغة وفنوهنا معاين تؤثر على شكل ومضمون املشرغوالت 

تقراء األعمال الشعرية لكبار شعراء العرب يف وصفهم املعدنية وميكن تبني ذلك عن طريق اس

جلمال املرأة أو يف شعر الرغزل ومقدار وصفهم حلليها ومالبسها اليت تضيف هلا أبعاداً مجالية خاصة 

على سبيل ( م 8941املتنيب ، ) إضافة إىل مجاهلا الطبيعي وميكن تبني ذلك من عرض أبيات 

 : املثال ال احلصر 

 َصليَل احلَْلي  يف أيدي الَغَواين    ّل هبَا َحَصاَها َوأْمَواٌه َتص  

ـْن ُحُسـٍن َوَشـارٍَة    َكأَنَـَّها َجـارَة        م   429ص      َوالْـَحْلي  َحلـْي  الـتّ رْب  َوالْـح 

كما ميكن تبني أن هناك صلة وثيقة بني نظم الشعر أو صناعته وبني صناعة احللي   

يف الدراسة لعالقة اللرغة بالشكل واملضمون أو يف احلقيقة من العالقات الفاعلة واملعادن وهي 

 .  الوعي بطبيعة الصلة بني املادة اخلام والعملية األدبية وهي الصلة اليت حتقق األثر الفين املتكامل

وهناك مناذج تؤكد بوضوح على عملية اإلبداع الفين يف نظم الشعر باالستعانة ببعض   

فاحلصري )  املستقاة من عامل اجلواهر ، وكأنه يرى أن هناك تشاهبًا وجتانسًا يف النظامني ، التعابري

فقرة تصور الصائغ املاهر " هـ يعطينا مثااًل يف التحوير الفين وهي 8455املتويف عام ( م 8924، 

ما ثقبته يد  الذي يتناول احلجارة الكرمية بعبارات بالفية شيقة فقال اجلوهري أحسن الكالم نظاماً 

 839ص" . الفكرة ونظمته الفطنة ونضد جوهر معانيه يف مسوط ألفاظه واحتملته حنور الرواة 
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وهنا نالحظ تشبيه عمليات نظم الشعر بعملية إعداد وثقب ونظم عقد من اخلرز ترتديه   

م املرأة حول عنقها ، وطبيعي أن تكون الكلمات املستخدمة هي صور مكونات العقد اليت تقو 

 . مقام كلمات النص ، وهنا ربط حرفة نظم الشعر حبرفة نظم العقد لصائغ احللى 

: ور لوصف إبداع الشعراء بقوله هـ بالص955املتوىف عام (  م8979أبن جعفر ، ) يذكر و 

إذا كانت املعاين للشعر مبنزلة املادة املوضوعة ، والشعر فيها كالصورة كما يوجد بكل صناعة من "

" . يها من شيء موضوع يقبل تأثري الصور فيها مثل اخلشب للتجارة والفضة للصيافة أنه ال بد ف

  62ص

كما ميكن أن . وهنا يربط معاين الشعر بالوسائط املادية للعمل الفين اليت ترتجم مضامينه 

الت لألسلوب جند الكثري من العبارات اليت نشأت أصاًل يف مضمار احلرف قد اكتسبت دال

اليت رمزت قدميًا لقماش  "الديباجة"اليت تشري جلودة األسلوب أو " الصيافة"كلمة   والكتابة مثل

 . فأصبحت تعين فاحتة الكتاب بأسلوب منسق " الديباج"املطرز 

 : وميكن من خالل ذلك استخالص بعض النتائج فيما يلي

هناك ارتباط بني فنون اللرغة والفنون احلرفية املتمثلة يف املشرغوالت املعدنية يف تبادل   - أ

املعاين واملضامني واالستفسارات مما يؤكد أن بنائية اللرغة هلا دور يف تكوين الصيافة 

 . الداخلية للمضمون يف املشرغوالت 

كنماذج مثالية يرتجم هبا املعاين يف أعماله   فنانأساليب صيافة اللرغة يستعني هبا ال - ب

 . الفنية مع اآلخذ يف االعتبار الختالف الوسائل

العرب مارسوا احلرف والصناعات جبوار عمل آخر أساسي بالنسبة هلم كنظم الشعر أو    -ج

األدب ، وهو ما يظهر آثاره يف عادة احلرفيني الشعبيني اآلن الذين ميارسون صيافة 
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شرغوالت املعدنية جبوار الزراعة اليت يعتربوهنا أشرف املهن ، ولعل هذا له صلة احللي وامل

بالتقاليد العربية اإلسالمية اليت تعين عدم االعتماد على احلرف الفنية كمصدر أساسي 

 . للرزق 

إن بعض أبيات الشعر العريب تصف بعض األساليب الصناعية اليت الزلنا نراها لآلن يف    -د

 . عيب مصافنا الش

 درجة االرتباط بني خصائص اللغة والفكر اإلسالمي  : 

يف حماولة فهم وضبط العالقة بني اللرغة والفكر اإلسالمي ، ميكن تناول بعض األقوال اليت  

 . تلعب دوراً أساسياً يف تشكيل نظرة اإلنسان للكون 

اللرغة ال تعين مفرداهتا ولكنها تؤثر يف طريقة رؤية " أن ( : م 8914هبنسي ، )  يذكر 

 854ص" . أهلها للعامل وطريقة تفكريهم 

أن اللرغة الطبيعية حتمل يف ( " م 8916قاسم ، ) خر لضبط هذه العالقة ترى آ ويف قول 

 49ص " .طياهتا نسقاً للعامل أي أن البشر يودعون يف اللرغة نظرهتم للعامل 

وعلى ذلك فاللرغة العربية لرغة القرآن كانت من األمور اهلامة اليت ساعدت على تشكيل  

كان يرى عمله نوعًا من الفنان  اإلسالمي ، ولعل ما يظهر هذه العالقة هو أن الفنان وجدان 

لتواضع التبتل والدعاء واالعبادة فكثرياً ما جند عبارات مودعة يف املشرغوالت حتمل كثرياً من عبارات 

وهذا ما جنده مرتسباً يف الوجدان ، " صنعة كثري الذنب فالن"أو " صناعة عبدك الفقري كذا: "مثل 

 . الشعيب لآلن 

 .صلة ما بني بنية اللرغة والفكر  وعلى ذلك ميكن القول بأن هناك 
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ومن هنا ميكن التحدث عن عالقات حقيقية بني نظام اللرغة ونظم املشرغوالت الفنية متكن 

صد أبعاد جديدة لفهم العالقة بني الشكل واملضمون بعد أن تبني أن علوم اللرغة تؤثر تأثرياً  من ر 

 . كبرياً على رؤية احلريف يف صيافة العالقة بني الشكل واملضمون 

الصور البالغية املؤثرة على خصوصية الشكل واملضمون يف املشغوالت املعدنية  (هـ

 : اإلسالمية

مبنطق البالفة وصورها يف املشرغوالت املعدنية وقد التجأ ألساليب  اإلسالمي تأثر الفنان 

وهو مأخوذ من ترصيع العقد وذلك " الرتصيع " صيافة تتوافق معها ويظهر ذلك مثاًل يف أسلوب 

بأن يكون ما يف أحد جانيب الشعر مثلما يف اجلانب اآلخر وقد تتضح هذه الظاهر يف املشرغوالت 

 . املتماثلة املقطع 

كصورة من صور املقابلة والتضاد وميكن الكشف " الطباق " كما استخدم أيضًا صورة   

ألنواع متضادة من الوحدات الزخرفية العضوية واهلندسية اليت يصاغ هبا الفنان عن ذلك يف صيافة 

 . احليز 

على مبدأ املطلق يف صيافة املشرغوالت وما أكدته العقيدة اإلسالمية  ونظرًا لتأكيد الفنان 

يف مبدأ الفصل ما بني اإللوهية والعبودية وعدم املشاركة وال املشاهبة للمطلق يف ذات أو صفات 

 ( 73النحل ) {فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ}: اختصاص وهو ما نص عليه قوله تعاىل يف اآلية الكرمية 

 { وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهًا} أو اآلية (  88الشورى ) {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}: وقوله جل وعال يف اآلية 

التشبيهات ااجمازية وردها " أستعار  الفنان إىل أن(  م8929،  عيسى) يشري و ، (  52البقرة ) 
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ورات العقيمة لعقيدة التوحيد ،  ملعان ذهنية جمردة ، كذا جلأ حللول يرضاها املنطق لعدم تسرب التص

  28ص" . وذلك عندما ارتبط ااجماز بالقضايا الكالمية الدينية 

ال يستسيغ تشبيه شيء مبا هو فري مألوف أو فري حسي فال بد  وهذا التصور جعل الفنان 

 أن" أن املفكرون اإلسالميون يرون ( م 8929 )ويفيد املصدر السابق . أن يكون له صلة بالواقع 

البالفة تقتضي إجياد إئتالف يف األشياء املختلفة واجلمع ما بني املتنافرات واملتباينات على أسس 

 ولذا صاغ الفنان. بينهما  صحيحة حبيث نصنع شبهًا صحيحًا معقواًل متالئمًا للتأليف السوي

كيد مبدأ املشرغولة بنفس مبدأ البالفيني يف تقسيم احليز ألجزاء منفصلة ومتضادة ليعمل على تأ

 25ص" . التواتر إلتاحة الفرصة النبثاق دالالت املعىن 

، ولذا فاملعىن اخلارج من الشكل  فانتظام الوسيط املادي هو نفس انتظام الصيرغة الشكلية 

ينتج عن عملية املوازاة بني املفاهيم الذهنية واخلارجية للشكل ، وبالطبع يتم التحكم يف فاعلية 

للمعىن املراد التعبري عنه وتبعًا للربط الذهين بني الدال واملدلول يف إطار  املكان من عدمه ، تبعاً 

 . عملية التشبيه ودرجة ارتباطها بالعامل احملسوس 

وعلى ذلك فعملية تشبيه الشيء البد أن تكون هلا صلة بالواقع ، واملعىن يف الفكر  

كان يقوم برتمجة احليز بلرغة   أن الفنانوااجماز ، وخنلص من ذلك اإلسالمي يندرج بني ثنائية الواقع 

 . حيمل معايريها احليز نفسه 

 : املفاهيم األدائية الشكلية املؤثرة على فرادة العالقة بني الشكل واملضمون ( و

إن العصر اإلسالمي وإبداعاته قد رسخ العديد من اهليئات لإلطارات واألبنية اليت ترسبت   

 . أداء املعاين كاصطالحات كمفاهيم أدائية أصبح حتتذي هبا يف
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يف عمل ظاهرة  صة بالتكرار اليت يستخدمها الفنانومن بينها االصطالحات التقنية اخلا 

التقسيم ، التوشيح ، التطريز ، الرتديد ، التشطري ، التسميط ، التوظيف ، : إيقاعية داللية مثل 

على طبيعة تقسيم املكان وارتباطه تشابه األطراف ، املوازنة ، الرتصيع ، وتعتمد هذه املصطلحات 

للسيطرة على املضمون ، وعلى هذا  على األفكار اليت يستخدمها الفنانباملعىن ودالالت األشياء 

النحو يصبح احليز الفين وسياقه موجها لعملية التفكري املتضافرة مع معطيات املكان والسياق 

 . احلضاري 

ة العديدة يف جمال صيافة مشرغوالت واملعادن كما ميكن أن منيز بعض االصطالحات التقني 

اليت ارتبطت باخلامات وعمليات الصيافة كالنظم ، والتصفيف ، الرتصيع ، القطع ، السبك ، 

الصب ، التفريغ ، التخليص ، الطرق ، البسط ، الرتقيق ، النقش ، الترغشية ، اجللي ، الدلك ، 

 . الصقل 

أساليب أدائية على اخلامة ، وبالتايل على فعالية وبطبيعة احلال تؤثر هذه االصطالحات ك 

األشكال يف اإلحياء باملضمون والتعبري عنه ، ومما هو جدير بالذكر أنه الزالت أفلب هذه 

 . املصطلحات يتم تداوهلا يف احلرف الشعبية اخلاصة بصناعة املعادن 

 :  سالميةالعالقة بني اخلامة والشكل واملضمون يف املشغوالت املعدنية اإل( ز

تقوم اخلامة بدور الوسيط بني الشكل واملضمون يف املشرغوالت املعدنية ، فهي وسيلة بعث  

الشكل وإبرازه ليعرب عن املضامني املختلفة واملشرغوالت املعدنية كإحدى نتاجات الفنون اإلسالمية 

ة يف اجلمالية اإلسالمية تؤثر اخلامة بدورها تأثريًا كبريًا يتمم العالقة بني الشكل واملضمون واخلام

تأثرت أيضًا باملفاهيم الفكرية ومنها أهم مبدأ وهو الوحدانية اليت أشارت لنسبية املادة وجتزئتها 

لتتحول لوسيط معادل للشكل ويف هذا ميكن أن نسوق أحد اآلراء اليت تلقي الضوء على مفهوم 
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أن مبدأ أزلية املادة قوم بشدة ألنه ( " م 8949اللوايت ، ) املادة يف إطار هذه اجلمالية فيذكر 

تناقض صفات الوحدانية والقدرة واخللق عند هللا وهم بتجزئتهم املادة لذرات ال تتجزأ ينفون عنها 

إمكانية االنقسام الالهنائي ، وحتديد ذاهتا بذاهتا ، وينتج عن ذلك أن جتميع الكائنات واألشياء 

تمر للعقيدة اإلهلية ، ويؤدي ذلك للقول باستمرارية واحلفاظ على متاسكها يتطلبان التدخل املس

 11ص" . اخللق 

التكرار والتكثيف الزخريف يسببان حالة تشبع " بأن ( م 8949) ويشري املصدر السابق  

بصري تفض بدورها الستحالة قراءة األشكال فيكون للزخرف وظيفة ترغييب وإخفاء للمادة حىت 

  19ص" النفس عن التأمل يف هللا ال يتسبب حضورها الذايت يف اهلاء 

وعلى ذلك فاملادة يف املنظور اإلسالمي تتحول لسطح ديناميكي نابض باحلياة واحلركة  

والطاقة وينتج من جتزئة السطح لذرات صرغرية توارد كثري من املعاين والدالالت يف إطار تنظيمها 

 .للحيز 

صدد من املشرغوالت املعدنية ومن أحد وقد أنتج الفنان اإلسالمي أعمااًل كثرية يف هذا ال 

وهو ، " املخرمات " قة أو ما يطلق عليه أو احلبيبات الدقي" القطر " املشرغوالت مصنوع بأسلوب 

أسلوب قدمي تبناه الفنان اإلسالمي نظراً لتوافقه مع توجهاته فقد رتبت احلبيبات على هيكل مفرغ 

أن هذا الرتكيب أن ينشئ امتداداً طولياً يساعد أو خمرم يتألف من أسالك مزدوجة ومثنية ، ومن ش

على ترتيب احلبيبات ، كما ختتار األسالك املمتدة اليت ميكن طيها وثنيها مما يتيح عنصر املتانة 

والثبات ، وعندما نتأمل الوحدات الزخرفية املشكلة باحلبيبات الدقيقة جندها أهنا وحدات هندسية 

وال ذهنية جمردة ولكنها جمموعة من األشكال اليت ختلق تنظيمات بسيطة ال تعرب عن أفكار واقعية 

إيقاعية تتيحها عمليات التجزئ ، والرتتيب والتجاور للحبيبات اليت حتيل السطح حليز نابض 
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متواتر حبركات ديناميكية دائمة تعكس نبض الوجود ودميومته وخاصة وأن طبيعة اخلامة تساعده 

لطبيعة أسطحه اليت تعكس الضوء وبالتايل تترغري قطاعات الضوء على اإلفضاء باملضامني نظرًا 

على السطح لتزداد حركة هذا اإلحساس ومدلوالته ، ولذا فإن العمل أصبح حيزًا نابضًا باحلركة 

يتوافق مع طبيعة استخدامه وطبيعة الكائن  املستخدم وكأهنا منظومة متوالية تكمل بعضها من 

 .  بأبعاده يف ظل اجلمالية اإلسالمية القطعة لإلنسان للحيز املكاين

  -:وعلى ذلك نتبني أن 

  . املادة على عالقة وثيقة باملضمون ودالالته - أ

تداخل الوسيط املادي مع مستويات التفاعل املختلفة للشكل املعرب عن املنظومة  - ب

الفكرية وانعكس هذا التفاعل على سطح هذا الوسيط فتحول سطح اخلامة ملترغري 

يفضي يف كل وقت مبضامني باطنية على أساس حركة االنعكاسات اليت ترغري الضوء 

 . ة الدائمة يف بنية الوجود على سطح اخلامة فتتحول لسطح نابض يعكس احلرك

أن عملية ختليق األشكال من املادة وترتيبها داخل احليز تتيح هلا احلركة وبالتايل  - ت

التخلق املستمر الذي يتيح الفرصة لتوليد عديد من املدلوالت مما يثري عملية اإلدراك 

جيوم ، ) ويذكر يف الشكل حيث حيدث الشكل سلسلة من الذبذبات التلقائية 

يشعر الفرد أنه أمام ترغري موضوعي طرأ على الشكل واملعين " أحيانًا بأنه ( م 8964

الذي يفرض عليهم هذه الترغريات ، وعليه فما من فكر أو معىن يبدو ثابتًا لو أن 

  94ص" . اإلدراك قدم لنا يف نفس املستوى 

املادة هي الوسيط احلامل لكل من الشكل واملضمون حيث ينبثق من خالل هذه  - ث

  .الصيرغة الفنية املتحدة العالقات واملعىن 
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ال ميكن تكوين صيرغة فنية ذات شكل ومضمون مرتابطني عرب وسيط مادي بدون أن  - ج

تكون هناك صالت واضحة متبصرة بني الشكل واملفاهيم واملعطيات الفكرية 

 .املختلفة، وبالتايل ال ميكن تصور الشكل يف املشرغولة املعدنية بدون مضمون 

وم الواقع واخليال من خالل النظرة املعيارية للمعاين اجملردة والعامل املرئي يف املشغوالت مفه (ح

 :  املعدنية اإلسالمية

" املطلق"نظرة خاصة قامت على فكرة  للواقعذكرنا فيما سبق أن الفنان املسلم قد نظر  

يف عملية اإلبداع الفين وهو ي واستمرارية احلياة ، مما دعاه لالعتماد على االنفعال الذايت الداخل

ولكن هذا ال ينفي أن تواجدت على مشرغوالته بعض . نسميه بالبحث عن اجلمال احملض ما

اأِلشكال التمثيلية كاحليوان والطيور ، ولكنها مصافة بأسلوب خاص يتالءم مع نظرته السابقة 

التفاصيل اليت تقرهبا من يرغلب عليه الكثري من التبسيط والبدائية دون أن يسعى إلضافة الوسائل و 

حقيقتها فتجعلها يف املشرغولة ذات استمرار يفوق استمرار إدراك اإلنسان نفسه مما يدفعه لتقديسه 

ولذا فإن الفنان املسلم رفض إتقان احملاكاة ومال للتبسيط من خالل رؤية خاصة ألشكال الطبيعة 

 . خرى تعتمد على وجه الشبه حبيث تنطلق األشكال لتحلق يف آفاق أ

مشبك للصدر من العصر الفاطمي على هيئة طائرين منفردين (  9 )وتوضح صورة رقم  

من الذهب ومموه أشكاهلما ، وقد عمد الفنان لتأكيد اهليئة اخلارجية للشكل دون التوفل يف 

التفاصيل وذلك إلبراز لقطة نابضة من الوجود املتذبذب املترغري دون الرتكيز على املاهية وقد صاغ 

الفنان الشكل مبنظومة مرتاصة من دوائر صرغرية من السلك املشبك نابضة تترغري بترغري الضوء أثناء 

استخدام املشبك على صدر املستخدم لينساب الشكل من خالل جزئيات الكون لتموه املعامل 

فنحن ويعطي بعدًا روحيًا يف اإلدراك خيتلف متامًا عند إدراك هذا الشكل يف العامل املرئي ، ولذا 
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أمام رؤية ذاتية هلا مالمح خاصة ال عالقة هلا بالواقع املرئي الظاهر إال من خالل وجه الشبه حبيث 

         {وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهًا} :تنسلخ منه يف منظومة أكرب وأبعد ، وهو ما أوضحته اآلية الكرمية 

 . ( 52البقرة ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (9)شكل رقم 
 الذهبللصدر على هيئة طائران من  مشبك      

 "الفيلجريي"الشبك املفتوح  منفذان بأسلوب السلك      
 سم3.2سم ، اإلرتفاع 6الطول ( جمموعة هراري) 12العصر الفاطمي  القرن     

  -:يف ضوء ما سبق  وميكن التوصل إىل بعض النتائج
املعدن وإن بدت فيها بعض األعمال الفنية اليت تستخدم استخدامًا مباشرًا خامة  - أ

األشكال التمثيلية اليت ميكن تقارهبا مع الواقع الظاهري املباشر يصيرغها الفنان املسلم 

بأسلوب خاص يف النظر للواقع ال ينفصل عن نظرته الشاملة للكون واملمثلة يف 

األعمال الدينية ، واليت ميكن تواؤمها مع طبيعة العمل املستخدم وهو ما نطلق عليه 

 ."  اإلجياز الدال البليغ"
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 الفنان املسلم يف سبيل تعبريه عن الصورة العقلية وإن كانت حمملة مبالمح الواقع املرئي - ب

 ،، إال أهنا تربز بطريقة خاصة يتضح فيها تثبيت الشكل الدال على وجه احلق اخلالق 

حبيث جيرد من كل ما هو عرضي وفري هام ليتضح جوهر هذه األشكال اليت تظهر 

 .قدرة اخلالق الواحد 
الفنان يف ظل إحكام العالقة بني احلق والوجود املمثل يف خملوقاته وجزئياته يقنن  - ح

، فاألشكال التمثيلية ال تنتمي للواقع املرئي اخلالص وإمنا تؤخذ فيها  توجهات الشكل

ظاهر هيئاهتا املبسطة وإيقاعها اخلالص مبعىن أهنا عالقة متوازنة بني احلس واحلدس 

ترتبط أكثر باجلوهر وتبتعد عن املنطلق الرياضي ااجمرد الصارم وهذا التوجه من جانب 

الفنان حيدث لتتوازى الصور العقلية واحلسية بالصور اإلهلية اليت جتلت بالوحدة وثبتت 

 . بدوام الوجود 

نالحظ تناول املشرغوالت املعدنية اإلسالمية بالفحص والدراسة كثرياً ما  فعند -أما اخليال  

 :احتوائها على جمموعة من األشكال اخليالية حيث ميكن أن نقسم هذه العناصر لقسمني  

رهتا عناصر خرافية أو خيالية ال وجود هلا يف عامل احليوان ، أو توجد ولكن ليست بصو  .8

 .( 84)صورة شكل احلالية مثل الفرس ااجمنح 

 

 (84)شكل            

 نقالً عن   

Victoria and Albert Museum 

 



71 

 (88)صورة شكل . عناصر مزدوجة الرتكيب جتمع ما بني كائنني إنسان وحيوان  .5

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  (88)شكل 

 Victoria and Albert Museumنقالً عن   

واحلقيقة أن تواجد هذه األشكال هو تواصل لبقايا املوروثات االجتماعية والعادات احلرفية 

ت وفيه لنماذجها الفنية األصيلة وخاصة بعد أن فقدت تلك من العصور القدمية واليت ظل

األشكال البعد األسطوري ، واندجمت داخل الفن اإلسالمي لتأخذ أبعاداً ومعاين جديدة ومن هنا 

تنبثق احلاجة إىل تفسري هذه الصيافة اخليالية لتلك العناصر بتوضيح معىن اخليال واملعين التخيلي 

 . فيها  ألن هناك الكثري من اللبس

املعىن التخيلي هو املعىن الذي يتعارض مع العقل وخيل " أن (  م8965،  حمرز) ويذكر  

  13ص" . بنظام الطبيعة وهو شيء فري ثابت أو مبعىن آخر هو إثبات أمر فري ثابت أصالً 

 : أما اخليال يف التصور اإلسالمي فريتكز أوالً على مبدأين أساسيني 
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، وقد حفلت األساطري واحلكايات  وسكان العامل السفلي واملرئيالتعلق باملعجزات  - أ

اإلسالمية بالقصص الرغريب عن الزهاد واملتعبدين والصاحلني ، إىل جانب اإلعجاز 

قصص  "أهنا ( م 8977عكاشة ، ) ولذا يرى القرآين يف تناول معجزات الرسل ، 

مادة خصبة إلنتاج احلريف تربط ما بني القداسة والقدرة على اإلتيان باألعاجيب وهي 

 538ص. " اإلسالمي 

وحدة الوجود ومبدأ التحول الذي يفضي بعملية جتلي مستمرة يف املرائي فال شيء  - ب

يثبت على حال ، وعلى ذلك فتسجيل الواقع اإلنساين عملية ال ترتبط فقط بوجوده 

 .  ولكن وجوده يف حياة الكائنات األخرى اليت تعطي شكالً حلياته 

األسباب دفعت احلريف اإلسالمي إلظهار اإلنسان خمتلطًا باحليوان ، أو احليوان وتلك  

، بدون ابن عريب ) أ فإن املرتبط بالنبات أو العصفور ذو الرأس اآلدمي ، وانطالقًا من هذا املبد

يعرف اخليال بأنه من حقيقته أن جيسد ويصور ما ليس جيسد وال صورة فهو حس ( " تاريخ 

 588ص " .عقول واحملسوس وال يستطيع أن يصور أمراً إال بصورة حسية باطن بني امل

وعلى ذلك فاخليال يف مفهوم احلريف ال يعين املعىن التخيلي العابر ، بل هو قوة دافعة ذات  

بعد واقعي يتحقق يف احلس بشكل دائم ، وأبدى ينتمي لعامل له مقاييسه اخلاصة وحقائقه املرتبة 

 . عامل الوسيطة املتصلة بال

ولذا فهو عامل وسط ما بني املعاين ااجمردة والعوامل املرئية فهو مرتدد ما بني جدلية املعلوم  

وااجمهول واملعروف وفري املعروف ، ومن ذلك يتولد التوتر واالشتقاق يف بنية العمل الفين ويضفي 

ددة ال تستنفذ ولذلك عليه بعدًا إلهنائها ، ألن املدركات احلسية ترتبط بسلسلة إدراكات فري حم

 . فالصور املرتبطة هبا ال تستنفذ أيضاً ، ولذا يصبح اخليال عاملاً بال حدود للتصوير 
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أسلوب صياغة املضامني احلياتية واملطلقة يف املشغوالت املعدنية املنبثقة من الفكر ( ط

 :  اإلسالمي

باعتبار املشرغوالت املعدنية اإلسالمية أعمااًل مجالية مفيدة للفرد املسلم فإهنا بالطبع ال بد  

 : وأن حتمل نوعني من املضامني 

 .هي املضامني احلياتية اليت ترتبط بأسلوب حياة األفراد االجتماعية واأليديولوجية  : األوىل

ى تفكري احلريف يف ضوء الفكر اإلسالمي وبالتايل هي املضامني املطلقة اليت تؤثر أيضًا عل :الثانية 

 . تتأثر أساليب صيافة احليز هلذه املشرغوالت وأشكاهلا اخلارجية 

ولذا فإن الوقوف على توجهات هذه الصيافة يتيح لنا التعرف على األسلوب الذي تنتظم  

 .  به هذه الزخارف داخل احليز الفين وتوضح أحد عالقات ارتباط الشكل باملضمون

 : التالية  وعن طريق عرض هذه التوجهات تتضح بعض األسس

الستخدام األشكال التمثيلية يف املشرغوالت املعدنية يف حدود  جلأ الفنان اإلسالمي -8

ضيقة وذلك للتعبري عن بعض املضامني احلياتية ولكنها صيرغت باألسلوب اإلسالمي 

هالل ، عصفور ،  )متثلت يف  الذي جينح للتبسيط والبدائية يف الصيافة الشكلية وقد

  . ( حيواننسر ، 

يف جانب التعبري عن املضامني املطلقة ، صيرغت أشكال املشرغوالت بأسلوب بعيد عن  -5

اإلسقاطات املرئية الواقعية ، وبالتايل انبثقت أساسيات الصيافة الشكلية من القوانني 

الكونية املطلقة أو بعبارة أخرى قوانني الطبيعية اليت تقدم املوضوعات ، إن الفنان 

الواقعي وفري امللموس فهذه الرؤية ليست اختصارًا للواقع أو  جيسد فري املرئي أو فري

جتريده من صفاته الظاهرة ولكنها اكتشاف للبنيات الشكلية واهلياكل اخلفية ، وملا  



73 

كانت هذه اهلياكل واألنظمة هندسية يف جوهرها فإن تبىن التمثيل اهلندسي هلذه 

 .دام األشكال اهلندسية املعاين يعترب اجتاهاً قصدياً من قبل الفنان الستخ

آراء الفالسفة املسلمني يف تبين هذا االجتاه ومن " تأثري (   م8971العبيدي ،  )ويرى 

بينهم ابن سينا الذي أشار إىل أن هناك مفاهيمًا ليست يف الطبيعة فحسب بل يف 

الشكل واملكان ميكن حبثها من خالل اهلندسة والرياضيات والنقط عن طريق التجريد 

 27ص" لي هلذه املفاهيم العق

أن علم اهلندسة هو علم معرفة جوهر النفس وهي "  (م 8927إخوان الصفا ، ) يرى و 

عقلية وحسية ، وكالمها يدخل يف الصنائع كلها حيث يعرف منها األبعاد وما يفرض فيها من 

املعاين كالطول والعرض والعمق وهذه أبعاد عقلية ، وهي صفات للمقادير احلسية ، واهلندسة 

". ترقيهم من األمور اجلسمانية لألمور الروحية العقلية خترج املتعلمني من احملسوسات للمعقوالت و 

   14ص

أن األشكال اهلندسية يف ظل احلضارات اإلسالمية هلا ( " م 8914برجوان ، ) كما يرى 

  898ص" . أمهية خاصة وشخصية فريدة ال نظري هلا يف أي حضارة 

هندسة  أن اإليقاعية يف" إىل تأكيد الفنان سورا على ( م 8911الصائغ ، ) ويشري  

اللوحة أو العمل الفين هي لرغة مستقلة من وحي الذهن ال تستوحي أو حتاكي هندسة وال إيقاعية 

 841ص" . الطبيعة الظاهرة 

املسلم قد تبىن هذه القواعد يف التعبري عن أعماله الفنية ومشرغوالته الفنان وعلى ذلك فإن 

حبيث تستطيع اإلفصاح بعالقتها عن تلك املضامني اليت أوردناها سابقًا ، واليت صيرغت ببعض 

 . القواعد من خالل احليز لتعرب عن التوحد مع العامل بالتزام قوانينه اخلفية 
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 : والت املعدنية اإلسالمية أساليب صياغة احليز الفين للمشغ( ي

املشرغوالت اإلسالمي يف نظم األشكال املتنوعة والزخارف داخل حيز الفنان استخدام  - أ

اإلسالمية نسبًا إيقاعية مطلقة يف التعبري عن املضامني ااجمردة ، ولقد ساعده  املعدنية

،  فيةة من الناحية الوظياملشرغوالت املعدنيعلى ذلك التنوعات املختلفة يف أشكال 

لصيافة األشكال املسلم  الفنانوأحيازها الفنية البعيدة عن التناول املرئي حيث جلأ 

 . بفواصل زمنية بعيدة عن الزمن الواقعي ليتحمل الشكل مبضامني الهنائية 

لطبيعي يف األشكال اهلندسية اليت متثل واقعًا خاصًا بعيداً عن التناول ا يكمن مضمون - ب

يف طاقة جزئياهتا وحدودها وأوضاعها  املعدنيةرغوالت شالصيافة اإلسالمية للم

اإليقاعية إىل جانب القوة املنبثقة من املادة املشكلة منها ، وذلك ألن الطاقات املسببة 

إىل ( م 8971العبيدي ، ) ويشري ،  للفعل تتوزع كتوافقات عضوية ذات فعل إيقاعي

به الفعل هو صورته ، والذي  فالذي له(  أبن سينا )ميكن تبني ذلك من آراء " أنه 

عنه القوة هو مادته ، ولذا فإن القوة والطاقة متالزمتان يف اجلسم والطاقة الفاعلة ترجع 

  65ص ."  للصورة أو الشكل أو التكوين الذي يتخذه مظهر الشيء

وكالمها " الفعل"وعلى ذلك فاملادة هلا قوة والشكل له طاقة ، وكالمها يتخذان صورة تنقل  

يعرب عن اجتاه احلركة املعنية اليت تعني على إدراك املضامني فو ختيلنا شكالً حلزونياً مفرفاً من الورق 

يف الشكل بالرفم  وآخر من الذهب ، فبالقطع خيتلف كالمها يف التعبري عن القوة يف املادة والطاقة

أن الطاقة احلركية الكامنة يف اخلطوط واألشكال ( " م 8974رياض ، ) ويرى . من توحدمها 

تيسر على الفرد إدراك جمموعات اخلطوط املتقاطعة كوحدة واحدة ، لذا ميكن اجلمع ما بني 

  34ص" . الوحدات املتفرقة املختلفة يف احليز وإدراكها كوحدة متصلة 
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فإن األوضاع املختلفة لألشكال ترغري األوضاع الطاقية هلا مما يعني على تتايل وعلى ذلك  

 . الرؤية وتدرجها ووحدة اإلدراك مما يساعد على تفسري احليز والتنبؤ باملضمون 

اإلسالمي يف صيافته للحيز الفين ببعض مضامني نظريات األعداد  الفناناستعان  - خ

وعالقات احلركة والسكون ، كما أن الفنان  وذلك لإلشارة لبعض املدلوالت الباطنية

وعلم األرقام ليذكرنا بالنماذج اليت تظهر خالل ، املسلم تناول األشكال اهلندسية 

عامل الرموز ، وأهنا الطريقة للتفسري اليت ميكن للفرد وهو يف حالة روحانية االنتقال من 

لفنان اإلسالمي أن ا( " م 8915،  فرزرات) امللموس إىل احملسوس ، كما أكد 

يعرف متاماً العالقة بني العدد ، والشكل ، واملعىن ، وأن هذه األعداد مرتبطة بالتأكيد 

 15ص" . بعقيدته الدينية واليت تشكل األرضية ملفهومه لكل ما حيويه الكون 

أن هللا  يف إطار اإلشارة لبعض املدلوالت الباطنية( رسائل إخوان الصفا ) ولقد ورد يف  

هذا الكون يف صورة رباعيات ، ويف صورة زوجني متطابقني ومتقابلني ، وأن الواحد هو خلق 

ويف " الشيء الذي ال جزء له البتة وال ينقسم ، والواحد بااجماز فهو كل مجلة يقال هلا واحد 

نصف ، وإذا أشري للواحد من مجلة : إذا أشري للواحد من االثنني يقال للواحد " تعريف الكسر 

اخل ، ونسبة البارئ من املوجودات كنسبة الواحد من العدد ، ونسبة .. ثلث : ثة يقال له الثال

العقل اثنان من العدد ، ونسبة النفس من املوجودات كنسبة ثالثة من العدد ، ونسبة اهليويل األوىل  

،   كنسبة األربعة والواحد أول شيء أبدعه من نور وحدانيته جوهر بسيط يقال له العقل الفعال

كما أنشأ االثنني من الواحد بالتكرار وهي النفس الكلية من نور العقل ، كما أنشأ الثالثة بزيادة 

 الواحد على االثنني كنشأة اهليوىل األوىل من حركة النفس ، وعلى هذا فإن مجيع الكائنات احلية
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بأجزاء صحيحة فإن واألشياء اليت نتعامل معها ختضع ملبدأ هذا النظام ، وعندما تقرتب املطابقة 

 . تأثرياهتا تقوى بعضها بعضاً وتنقلب على أضدادها 

وميكن أن نلمح أحد توجهات هذه النظرية واخلاصة بتقسيمات املربعات السحرية  

يف " مربعات الوفق"، فيما يطلق عليه تقسيمات " اخلاصة بالربط بني األعداد واألشكال اهلندسية"

 . يف األوساط والطبقات الشعبية اليت الزلنا نراها لآلن بعض األحجبة الشعبية املنتشرة 

وعلى ذلك ميكن الوصول إىل أن املشرغوالت املعدنية يف الفن اإلسالمي ليس الرغرض منها  

 . وظيفتها العابرة فقط ، ولكنها تتجاوزها يف التعبري عن العديد من املضامني احلياتية ، واملطلقة 

عن املضامني املختلفة يف املشغوالت املعدنية وم الفراغ وأسلوب صياغته للتعبري مفه( ك

 :  اإلسالمية

تنتظم مفردات احليز الشكلي من املشرغوالت املعدنية اإلسالمية بنفس املنطق تقريبًا الذي  

الفراغ تنتظم به األعمال الفنية اإلسالمية الضخمة بالرفم من التفاوت يف مساحة احليز والوظيفة و 

يصاغ بالكامل بالوحدات للوصول حلالة من التشبع البصري ، ولعل هذا ما نلحظه يف أفلب 

 ال يقاس باألعمال الفنية األخرى املشرغوالت املعدنية وبالرفم من أن الفراغ يف املشرغوالت الصرغرية

 .  لكن يبدو جلياً أن مبادئ اجلمالية اإلسالمية واحدة يف نظرهتا لكل األعمال الفنية

ولعل مبدأ كراهية الفراغ كما أمساه مفكرو الرغرب عند صيافة األعمال الفنية اإلسالمية  

طرحت فيه آراء كثرية فإننا ينبرغي مناقشة هذه اآلراء مبا يفيد موضوع البحث ، ومن مث تبىن بعض 

اجلمالية  التفسريات اخلاصة لصيافته للتعرف على دورها يف صيافته لإلفاضة باملضامني املختلفة يف

 . اإلسالمية 
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ولقد قاس مفكرو الرغرب الفراغ على النموذج الرغريب القابل للفضاءات الفارفة اخلالية من  

األشكال حيث خيتلف الباحث مع هذا الرأي ، ولذا فإنه يف ضوء هذا االلتباس جيب أن نتفهم 

استطاع من خالله وقد تبناه بشكل حمسوس  الفنانما طرحه الفكر اإلسالمي مؤثرًا على رؤية 

 . التعبري 

أن لكل جسم طبيعي مكان " إىل أن الفارايب أورد ( م 8971العبيدي ، ) فقد أشار  

واعتربوا أن املكان صفة من صفات ، ، واجته إخوان الصفا نفس االجتاه  34ص". خاص به 

كون كله مادة وليس وال، وال تقوم إال بوجودها ، ولذا فاملكان اخلايل متاماً فري موجود ، األجسام 

 . فراغ

أبو بكر الرازي ذهب يف اجتاه خمالف أقر فيه وجود " أن ( م 8914هبنسي ، ) أشار و  

 54ص" . اخلالء وقابليته للتصور ووصفه بأنه قوة جاذبة لألجسام وهو ليس شيئاً مادياً حمسوساً 

سو فقد أقر بأن الزخارف ذات مستوى واحد وتك( " م 8973هبنسي ، )  ويضيف 

، وهو اعتقاد قدمي استمر  37ص" . السطح كله كأمنا هناك خشية من استقرار الشر يف الفراغ 

سائدًا يف الفن اإلسالمي وإن كان الباحث يرى أن هذا ليس كافيًا ؛ ألنه تفسري أيديولوجي 

متوارث وهو أقل فعالية يف ضوء التأثري األقوى للفكر اإلسالمي الذي قضى على التشاؤم وبعض 

 . اخلرافات 

ففسر عملية صيافة الفراغ بأهنا ترغطية مجيع السطوح ( " م 8962األلفي ، ) أما  

  92ص" . بالزخارف إلذابة مادة اجلسم بتوجيه النظر للزخارف الفنية اليت ترغطيها 

وهو ميكن تفسريه يف االجتاه الصويف للفكر اإلسالمي ، أما العقيدة اإلسالمية فأكدت  

ذي جيانبه األنس باهلل يف اخللوة ، واملسلم يؤمن بأن كل شيء يف الكون يسبح على اإلميان ال
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﴾ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِالَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن الَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴿: حبمده لقوله تعاىل 

 (49 -41احلاقة) ﴾وَمَا لَا تُبْصِرُونَ *لَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ فَ﴿: وقوله تعاىل  ،(  33اإلسراء  )

وعلى ذلك فال فراغ فهناك العديد من الكائنات واألحداث اليت متأل الفضاء ال يدركها  

اإلنسان بعينه ااجمودة ونظرًا ملا عرضه الفكر اإلسالمي من زوال مبدأ دميومة األشياء والكائنات 

لق الواحد ، لذا فالطبيعة ليست يف احلجم الذي يربزها ، ولكن يف الالهنائية اليت فيما عدا اخلا

تسترغرقها ، كذلك النور يعد شفافية الكون الذي يتوزع توزيعًا متوازنًا يف كل أحنائه ، لذا تنتهي 

 الطبيعة يف الفن اإلسالمي لتحل ما ورائها ، ومتوت األشياء ليحل حملها اخلالد ، ويلرغى الزمن

ليحل ما وراء الزمن ولذا فال وجود للفراغ املكاين الجنذاب املخلوقات بأنواعها للخالق يف رؤيتها 

 . الشاملة ، مما يوضح عدم صواب النظرة الرغربية للفراغ 

اإلسالمي صائبة ألهنا تنطلق من أبعاد فكرية ال ختتص بالتسجيل ولكنها  الفنانولذا فرؤية  

 . دة الدائمة تصبو للتوصل للحقيقة اخلال

لذا تتخلص األساليب اجلمالية لصيافة احليز للمشرغوالت املعدنية اإلسالمية يف نفي مبدأ  

 : الفراغ فيما يلي 

التعدد واالستقالل يف عناصر املوضوع جيعل اللحظة الزمنية متعددة بتعدد العناصر  - أ

بعدة معاين كالتكرار الالهنائي وعلى ذلك تنطلق أساليب مجالية لصيافة احليز تفضي 

والتوالد واالنتشار ، التناظر واحلركة واحلشد املتنوع ملفردات زخرفية متباينة وانعدام 

املسافات البينية يف األشكال التمثيلية والنسب املتتالية يف التقسيم ، كل ذلك يهيئ 
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يف اإلدراك ااجمال لألجزاء للتفاعل وتتجانس وتفضي بإحساسات نابضة مهتزة تؤثر 

 . وتلوح بالعديد من املضامني 

األساليب السابقة صيرغت من خالهلا الزخارف والوحدات جماهبة للناظر من خالل  - ب

عرض أمجل ما فيها دون أن تشوه قواعد املنظور حقيقتها ومجاهلا ، وهي مسة الفنون 

ندري الأساسية لبناء العمل الفين حيث آلية  Institutionاحلدسية اليت يعد احلدس 

مكان املشاهد من األشياء أهو يف أقصى البعد أو يف أدىن القرب منها أم هو يف 

أعماقها فاملسافات والفرافات تنعدم لكي تبدو مندجمة أشد االندماج يف هذه الصورة 

الكونية اليت يصيرغها الفنان املسلم واليت تتشابك فيه مصادر الرؤية ألقصى حد ممكن 

 .  يف صيافته لألعمال بنفس تلك النظرة وقد تاله الفنان الشعيب

الرتابط احلادث بني الوحدات الزخرفية واألشكال داخل الفراغ خيضع ملبادئ مقصودة    -ج

اإلسالمي بالسيطرة عليها بطريقة واعية من منطلق أن مجاليات الوحدة  الفنانيقوم 

 .يئة احليز الشكلي الزخرفية تربز عن طريق عالقتها برغريها من الوحدات وعالقة ذلك هب

اجلمالية اإلسالمية مجالية متكاملة ، وأسلوب صيافة الفراغ يف املشرغوالت املعدنية   - د

اإلسالمية حيث على متابعة الزخارف والوحدات خارج وداخل حدود العمل املكانية 

عرب اخليال يف جزء آخر يكمن يف املالبس واإلنسان واجلدران والذي يستمر دون 

يز اخلارجي من خالل تكامل يف الوظائف وصواًل للمسجد يف موقع انقطاع يف احل

القلب إىل املئذنة اليت تتصل بالسماء يف السعي للحركة الدائبة املؤمنة حنو هللا ، كما 

تظهر أيضًا خاصية الشمول من االمتداد خارج املشرغولة إىل داخلها عرب الزخارف 

وعلى ذلك ، بعة هذا التصافر املستمر حىت نصل ألصرغر جزئية ، مث ميتد اخليال ملتا
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فمشرغوالت املعادن اإلسالمية تعد جزءاً مكماًل للسلسلة االرتباطية اجلمالية الالهنائية 

 . اليت تؤدي النبثاق العديد من املضامني 

فاحليز املصاغ داخل املشرغولة ميكن الرائي من تصور االستمرار يف الرؤية داخاًل وخارجاً  

يبدو ( "م 8949اللوايت ، ) حركة دائبة سعياً وراء ما ال هناية له ، ويف هذا يذكر جلعل الذهن يف 

أنه من الصعب فهم طبيعة مناذج احليز اإلسالمي خارج عالقات التضامن بني تلك النماذج يف 

 17ص" . إطار املدينة اإلسالمية 

إبراز وحدات الفراغ  اإلسالمي بعض األساليب التقنية اليت ساعدت على الفناناستخدم    -هـ

اليت اعتمدت على التجزئ كأسلوب السلك املشبك املفتوح ، واملرغلق ، والتقبيب ،  

 . واحلبيبات ، والتفرغ 

ودورها يف صياغة احليز الشكلي للمشغوالت املعدنية اإلسالمية إلبراز املعاين  النسبة -ل

 :  املطلقة

الشكلي يف مشرغوالته على بعض اإلسالمي يف صيافة مقاطع احليز  الفناناعتمد  

االجتاهات متثلت أفلبها يف مقدار ما توارثه من تقاليد يف صيافة الشكل من العصور السابقة على 

على اجتاهه بالعصر اإلسالمي  اإلسالم وحسه الفطري املتأثر بالطبيعة يف ترتيب املقاطع عالوة

ويف هذا حيدثنا القرآن عن هذه السمة مقرراً ، اكاة القوانني اخلفية اليت تنظم األشكال الطبيعية حمل

 ( . 39القمر )  ﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿: اعتبارها من أصل اخللق والتكوين 

البحوث التجريبية والعلمية أن األشكال " إثبات ( م William   ،8952)ويؤكد  

الطبيعية تنتظم أجزاؤها بنسب بسيطة وهي موجودة يف أخص خصائص اهليئات الطبيعية ، وعلى 
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ذلك فما دامت الطبيعة وأجزاؤها تنتظم هبذه الكيفية فال بد أن يتأثر احلريف هبذه املفاهيم يف 

 58ص" . صيافة أعماله الفنية 

   3:  4،  3:  8،  5:  8وميكن متثيل هذه النسب يف املقاطع الطبيعية بأعداد بسيطة    

إن النسبة تدخل يف مجيع " يف هذا الصدد ( م 8927إخوان الصفا ، ) ويذكر ،  2:  8 ،

مركبات الكون الطبيعية واملصنوعة من قبل اإلنسان وذلك إلبراز االختالف وللقيام بأداء الوظائف 

وجه ولواله مل يصح عمل أو صناعة وال ثبت شيء من على املوجودات على احلال  على أكمل

 527ص" . األفضل ، كما ذكروا أن علم النسب حيتاج إليه يف الصنائع كلها 

أن األشكال العديدة احلية وفري احلية كاملواد ختضع لعدد ( " م 8965ريد ، ) كما ذكر  

ها مقرره قوى تعمل وفقًا لقوانني حتمية معينة وهي قوانني حمدد من القوانني البسيطة نسبيًا ومنو 

 86ص" . رياضية ميكانيكية 

ض النسب املقطعية يف الطبيعة يف مشرغوالته استخدام بع الفنانوتبعًا لذلك فقد تبىن  

يعادهلا من أرقام لكي خيلق عالقة متواصلة بني أجزاء احليز الشكلي تتوقف قيمها على درجة وما

وبالتايل التحكم يف السكون واحلركة الطاقية ألجزاء احليز مبا يوازي املضمون املراد منو الشكل 

 .التعبري عنه بعيداً عن االرتباط املباشر بالواقع 

ن املشرغوالت الفنية اإلسالمية تنبثق من منطلق فكري قائم على فكرة املثل لك فإالذو  

أية عناصر أخرى على هذه املنظومة البد األعلى يؤثر على جتمع وائتالف عناصرها ولذا فدخول 

أن خيضع لتلك املعايري مهما كانت صفات هذه العناصر وأقصد هنا استخدام النسب بطريقة 

فاألشياء متضادة الطبائع إذا مجع  " (م 8927،  أخوان الصفا )موجهة ، ويؤكد على ذلك أيضاً 
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" . بينها على النسب التأليفية ائتلفت وتضاعفت قواها وظهرت أفعاهلا وفلبت أضدادها 

 522ص

ارتباط احليز الشكلي بطبيعة احليز اخلارجي يف املشغوالت املعدنية اإلسالمية كمنطلق  -م

 : إليضاح املضامني املطلقة 

إلسالمية وبني طبيعة هناك ارتباط واضح بني احليز الشكلي يف بعض املشرغوالت املعدنية ا 

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ  ﴿احليز اخلارجي انطالقًا من الفكر اإلسالمي ، وقد جاء يف اآلية الكرمية 

، ومعناها استخدام حاسة البصر يف الرؤية ومعرفة ما (  812األعراف )  ﴾ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

لقرآن الكرمي ، واألدب اإلسالمي على ارتباط وراءها يف بواطنكم وبواطنها وعلى هذا حث ا

اخلَلق واخلُلق عبارتان مستعملتان " أن ( م 8914اإلمام الرغزايل ، ) الظاهر بالباطن ويف هذا يذكر 

معًا فرياد باخللق الصورة الظاهرة ، واخلُلق الصورة الباطنة ، وللباطن صورة وهيئة تقابل صورة 

 24ص  " .الظاهر وهيئته 

أن الظاهر والباطن وحدة تامة االنسجام وهبا تكمل ( " م 8916الشامي ،  )ويشري  

" إنسانية اإلنسان ، واجلمال ليس له وجود حقيقي إال حينما يتم التناسق بني الظاهر والباطن

وحدة تامة االنسجام وهبا تكمل إنسانيته ، واجلمال ليس له وجود حقيقي إال حينما يتم التناسق 

 581ص" . اطن بني الظاهر والب

اإلسالمي هبذه املضامني يف تعليمه وافرزها يف أعماله الفنية  الفنانوعلى هذا فقد تأثر  

فكثرياً من املعادن اإلسالمية جند فيه أن صيافة احليز الشكلي فيه من األمام هو نفسه من اخللف  

أو ينقش العمل من األمام واخللف حبيث ال ميكن التعرف على الوجه من الظهر ، وهو ما يعكس 
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حرتام الصائغ كما ميكن أن تعكس لنا بعض املفاهيم األخرى كا" طن نظهر مثلما نب" فكرة أن 

 يكن متاحًا رؤيته كما يظهر احرتاماً ث يهتم بتكامل هذا العمل حىت ولو مللعمله الفين حبي

 . إلنسانيته 

 :وعلى ذلك ميكن أن نستنتج ما يلي 

من  اإلسالمي الفنانهناك بعض األساليب التقنية والوحدات الزخرفية اليت استعارها  - أ

مها لتحقيق هذه املفاهيم حيث مل يتناوهلا كما هي ، بل ، وأستخدالعصور السابقة 

 . أخضعها للفكر اإلسالمي كالوحدات الزخرفية وأساليب التقنية 

بني ازدواجية احليز اخلارجي والداخلي للمشرغولة الفنية يتمثل يف تداخل وجود توافق  - ب

منيزها إال كعنصر واحد داخلي أو خارجي ، ظاهر  املعىن واملكان واليت ال ميكن أن

وباطن وعلى ذلك ميكن تبىن هذا كظاهرة جتريبية تساعدنا يف مشكلة الفصل ما بني 

 . اإلسالمي املعىن واملكان وإحداثياته عند التعامل مع مشرغوالت الرتاث 

ل اجمموعة من هناك تالزم بني العالقات املكانية والزمانية يتحول فيها احليز الشك   -ج

العالقات املتداخلة ختضع لقوانني اإلحداثيات املكانية والفواصل الزمنية اخلاصة 

 . بصيافة املكان واليت ميكن تبينها يف خاصية التكرار 

التوزيعات التكرارية الزخرفية يف املشغوالت املعدنية اإلسالمية كأسلوب لصياغة احليز  -ن

 : الشكلي ودوره يف التعبري عن املضامني املطلقة 

تتسم املشرغوالت املعدنية اإلسالمية بالتكرارات الكثرية شأهنا شأن األعمال الفنية  

نطالقًا من عدة توجهات فكرية عامة اإلسالمية األخرى وذلك عند صيافة احليز اخلاص هبا ا

  -: إسالمية هي 
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الفلسفة الصوفية القائمة على مبدأ الوحدانية وإنكار الذات واالجتهاد لالندماج باهلل  - أ

ففي تكراره الذكر والتسبيح مئات املرات ( " م 8973هبنسي ، ) ومن مظاهرها يذكر 

   548ص". االتصال باهلليفقد وعيه ويتحرر من فالفه املادي حىت يرغيب يف نشوه 

، هبذا املبدأ تأثر احلريف يف أعماله فبدت زخارف احليز ( وهو يتكلم عن املؤمن ) 

تسعى سعيًا مستمرًا لالتصال والتالشي املطلق عن طريق تكرار الصيغ الظاهرة يف 

يفسر ذلك ( بريابني ) إىل أن ( م 8973) اتصاهلا باجلوهر ، ويشري املصدر السابق 

إن الصيرغة املكررة املتخيلة أو املنفذة ، تشري أبدية االنطالقات والعودات : " بقوله 

ممثلة بذلك عالقات الظاهر مع اجلوهر وارتباط هذا بذاك ، وهي بذلك تتجاوب مع 

أن ، و  هللا حبسب مفهومه الذي ورد على لسان إبن سينا وتقرتب من مفهوم الذكر

  545ص.  "ومرتدة إىل منشئها  الزخارف املكررة مالزمة ألدوار منطلقة

مبدأ الوحدانية وعدم دميومة األشياء وزواهلا حيث تبدأ وتنتهي عند اخلالق ، ويف ذلك  - ب

 ( .  88الروم  ) {اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}تذكر اآلية الكرمية 

  -:وعلى ذلك يتبني ما يلي 

فين بعدم جتميد اللحظة يف العمل ال الفنانالفكر اإلسالمي يرتمجه  زوال الواقع يف .8

ذا املبدأ يف التوزيعات الزخرفية ، ولذا فالتكرار يعمل وبالتايل يلجأ ألسلوب حيقق ه

على خلق الدفع والتوتر والتحكم يف شدته لتأكيد مبدأ عدم ثبوت الشيء وبالتايل 

نشأ من تنويعات التكرار ترتبط أيضًا بالنبض إدراك حركات اهتزازية إيهامية الهنائية ت

 .والترغري البشري ، وهو ما يتالءم أيضاً مع املكان الذي تستخدم فيه املشرغولة 
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من املنطلق السابق يعرب التكرار عن معىن الترغري املستمر يف الزمان عن طريق ما ينشأ  .5

كرار أحد الشروط من فواصل زمنية بني الوحدات املتكررة واشتقاقها ، ولذا يعد الت

اهلامة خللق الرتدد واإليقاع الذي يطرح نفسه على جزئيات احليز الشكلي ليتم اشتقاق 

املعىن أثناء منو العمل الفين ، وميكن مالحظة األمهية الفاعلة للتكرار يف العمل الفين 

 : من االجتاهني التاليني

يف تثبت املضمون ، وبالتايل زيادة فعالية التكرار تتحدد مبقدار ما تفيده الوحدات املتكررة  . أ

فعاليته أو تتيح وضوح املضمون وانبثاقه وينطبق ذلك على املشرغوالت اليت حتتوي على تكراراً 

 .ثنائياً على خط التماثل الذي يؤدي النشقاق معىن جمازى 

تتيح عملية التكرار للصيغ داخل احليز الشكلي بطريقة مطردة من مجيع االجتاهات ، إما   . ب

اية من نقطة أو بالدوران حول نقطة وعلى ذلك فاألحياز النامية املتفاعلة بتكرار تأملها بد

االنتشار بطريقة الهنائية يف سعيها حنو التطور ، وهي جزئية و ختلق معاين مفتوحة قابلة للنمو 

ميكن أن ندركها إيهاميا تعمل على ترابط املشرغولة بالوسط املستخدمة فيه ، كما أهنا تتيح 

 .شتقاق العديد من املعاين ا

 :  وميكن التوصل إىل بعض احلقائق أمهها

ة واحلركة الطاقيف ز الشكلي يزيد من فعاليتها يف صيافة وحدات احلي التكرار أسلوب فاعل - أ

لتنطلق معربة عن املعاين املختلفة ، كما أنه يؤكد على إدراك اهليئات العامة  أو السكون

وميكن يف ، لألشكال يف صورة أكرب من جمموع جزئياهتا وذلك للدفع باملضامني املختلفة 

ضوء املمارسات التجريبية اإلفادة منه يف الدمج ما بني الوحدات الرتاثية على أساس علمي 

 . فري عشوائي 
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دة اإلسالمية وروحها كانت األساس يف كل املنطلقات الفكرية لكافة نشاطات احلياة العقي - ب

ومنها الفنون احلرفية القائمة على التجسيم ااجمرد العقالين واليت جعلها تبتعد عن حماكاة 

 . الطبيعة احملسوسة وكذلك تتحمل مبضامني روحية وقوانني عقلية وقيم مثالية 

من أهم أسباب اجتاه الفن اإلسالمي للتعبري عن "  أن( م 8965مطر ) وتذكر  

الالمتناهي واجتاهه للتجريد اهلندسي ، والتعبري دوماً عن املطلق هو اإلحساس بوجود الذات اإلهلية 

املنزهة عن التشبيه والتجسيم إىل االستعانة بالنسب اهلندسية وتكرار الوحدات الزخرفية تكراراً 

 25ص" . ي يوحي بالالحمدود والالمتناه

والفكر اإلسالمي يقوم على أساس روحي يدعو احلريف حلسن إدراك وصلته بالوجود  

ومكانته منه فيدعوه إميانه لتهذيب نفسه وترغذية قلبه باملبادئ السامية اليت تفيض إىل قوالب مجالية 

 . خالدة على مر الزمن 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 الثالثالفصل 
 

 منهجية وإجراءات الدراسة
 

 

 

 الدراسةمنهج  .1

 أداة الدراسة. 2

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



88 

 منهجية الدراسة 

 :املنهج يف اللغة 

الطريق ، وهنج ويل : ، والنهج ( هنج ) مأخوذ من مادة " بأنه ( م 8999فارس ، ) يعرفه   

وعلى هذا . هنج ، ومناهج : سلك مسلكه ، واجلمع : أوضحه ، وفالن هنج سبيل فالن : األمر 

 424ص" . الطريق الواضح ، أو اخلطة املرسومة للسري عليها : يعين فاملنهج يف اللرغة 

 : يف االصطالحاملنهج 

الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم " بأنه ( م 5484الدعيلج ، ) يعرفه  

بواسطة طائفة من القواعد العامة ، هتيمن على سري العقل ، وحتدد عملياته الفكرية ، حىت يصل 

 74ص" . جة معلومة إىل نتي

فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة إما " بأنه ( م 8977بدوي ، ) ويعرفه  

من أجل الكشف عن احلقيقة حني نكون هبا جاهلني أو الربهنة عليها لآلخرين حني نكون هبا 

 4ص" . عارفني 

ترمجة كلمة منهج باللرغة اإلجنليزية " بأن ( م 8917مر ، عُ ) ويف هذا السياق يذكر  

Method  ، ونظائرها يف اللرغات األوروبية ترجع إىل أصل يوناين يعين البحث أو النظر أو املعرفة

 31ص" . الذي يؤدي إىل الرغرض املطلوب واملعىن االشتقاقي هلا يدل على الطريقة أو املنهج 

األساليب واملداخل " نعين به أن مصطلح املنهج (  م8994كوهني ومانيون ، ) ويذكر  

املتعددة املتاحة للباحث الرتبوي ؛ ليستخدمها يف مجع البيانات الالزمة له يف حبثه ، واليت سيصل 

 65ص" . من خالهلا إىل نتائج ، أو تفسريات ، أو شروح ، أو تنبؤات 
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حث احلايل ويف هذا الفصل يتناول الباحث اإلجراءات التطبيقية اليت مت استخدامها يف الب 

 :وفق التايل 

 :الدراسة نهج م –أوالً 

يستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ملختارات من املشرغوالت املعدنية اململوكية   

 .العتماده على وصف احلالة ( حتليل احملتوى )

املنهج الوصفي يعتمد على " إىل أن ( م 5488عبيدات وآخرون ، ) ذا الصدد يذكر وهب 

الواقع ، ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعرب عنها تعبرياً كيفيًا أو تعبرياً كميًا ، فالتعبري الكيفي دراسة 

يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها ، أما التعبري الكمي فيعطينا وصفًا رقميًا يوضح مقدار هذه 

 876ص" . الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى 

على تفسري الوضع " أن املنهج الوصفي يقوم ( م 5445اللحلح وأبو بكر ، )  ويشري 

القائم للظاهرة يف املشكلة من خالل حتديد ظروفها وأبعادها وتوصيف العالقات بينها هبدف 

" . اإلنتهاء إىل وصف عملي دقيق متكامل للظاهرة أو املشكلة يقوم على احلقائق املرتبطة هبا 

 28ص

بأهنا تتضمن دراسة احلقائق الراهنة املتعلقة " الدراسة الوصفية ( م 5447د ، زاي) ويعرف  

" بطبيعة ظاهرة أو موقف أو جمموعة من الناس أو جمموعة من األحداث أو جمموعة من األوضاع 

 817ص. 

صفة البحث اليت " أن املنهج الوصفي يقصد به ( هـ 8351األشعري ، ) ويضيف  

الكيفي لظاهرة اجتماعية أو إنسانية أو إدارية أو جمموعة من تستهدف الوصف الكمي أو 

املقابلة واملالحظات  –الظواهر املرتابطة معًا من خالل استخدام أدوات مجع البيانات املختلفة 
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مما جيعل الظاهرة أو الظواهر حمل الدراسة واضحة بدرجة يسهل معها حتديد املشكلة  –وفريمها 

  881ص" . الختبار الفروض حوهلا حتديداً واقعياً متهيداً 

هو جتميع " بأن املنهج الوصفي يف جمملة ( م 5445النهاري والسرحيي ، ) كما يذكر  

البيانات حول ظاهرة معينة وحتليل تلك البيانات اآلتية للوصول إىل النتيجة النهائية للدراسة ، 

ملترغريات كما وجدت يف الطبيعة والدراسات الوصفية ال تتحكم يف طبيعة املعاجلة ؛ ولكن تدرس ا

". أو الواقع كما هي موجودة أصاًل ، ولذلك هي جتمع املعلومات عن الظاهرة لوصفها كماً وكيفاً 

 581ص

البحوث السابقة أو " أن املنهج الوصفي يعتمد على ( م 5449خليفة ، ) ويرى  

" ي خالل فرتة زمنية حمددة الدراسات السابقة املوثقة ، ويركز على وصف الظاهرة يف وقت حمدد أ

 45ص. 

قدرة املتعلم على حتليل مادة التعلم إىل " التحليل بأنه ( م 5444السيد ، ) ويعرف  

مكوناهتا اجلزئية مبا يساعد على فهم تنظيمها البنائي ، وميكن أن يشمل ذلك تعرف األجزاء أو 

 45ص " .العناصر ، وحتليل العالقات بني األجزاء ، وإدراك العوامل 

مالزمة للفكر  Analysisعملية التحليل " بأن ( م 5485حممد ، ) وهنا يذكر  

، وتستهدف إدراك األشياء والظواهر بوضوح من خالل عزل عناصرها ببعضها عن بعض، اإلنساين

يف علوم  Contentواحملتوى . ومعرفة خصائص أو مسات هذه العناصر ، وطبيعة العالقات بينها 

   82ص". االتصال هو كل ما يقوله الفرد أو يكتبه ليحقق من خالله أهدافاً اتصالية مع اآلخرين 

عبارة عن طريقة حبث يتم تطبيقها " بأنه  ليل احملتوىحت (م 8925بريلسون ، ) وقد عرف  

 81ص" . من أجل الوصول إىل وصف كمي هادف ومنظم حملتوى أسلوب االتصال 
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ربط التحليل باحملتوى جند أنه على قدر كبري من " أنه عند (  م5485حممد ،  ) ويضيف 

األمهية خاصة وأننا نعيش يف عصر تراكمت فيه املعرفة ، عصر يشهد ثورة هائلة يف املعلوماتية ، 

األمر الذي يتطلب احلكم على احملتوى والتعرف إىل مدى مراعاته للمبادئ واملعايري واملكونات اليت 

يف ضوئها ، وذلك احلكم يقتضي حتليل احملتوى إىل مكوناته وعناصره ووصفه وصفًا كمياً يوضع 

 82ص" . وكيفياً 

حتليل احملتوى من األدوات الرئيسية جلمع " إىل أن ( م 5488) يضيف املصدر السابقو  

لفنية ، البيانات يف حبوث علمية ذات طابع خاص ، مثل الدراسات الرتبوية واإلعالمية واألدبية وا

ويهدف حتليل احملتوى إىل احلصول على مضمون املصادر املعرفية ، وإجياد الروابط بني عناصر 

 876ص" . املادة املعرفية موضوع الدراسة 

 :أداة الدراسة  –ثانياً 

يقوم األساس النقدي يف حتليل املشرغوالت املعدنية اململوكية على التوصل للمعرفة الفنية  

رصد قيمها الفنية واجلمالية  إلمكانواليت تتمثل يف قراءة متبصرة للمشرغولة الفنية اإلسالمية 

أستاذ الفن يف جامعة جورجيا ،  حث إىل أحد الطرق النقدية واملتمثلة يف طريقةاويستند الب

لتقييم أي عمل  واليت اشتملت على أربعة خطوات،  Edmund Feldman" فيلدمانإدموند "

- :تتمثل يف اآليت فين و 
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 ميكن أن ينظر إليه يف العمل الفين ؟  الذي ما:  ( DESCRIPTION ) الوصف. 8

حتليل وصفي وظاهري للقطعة يشمل اهليئة العامة واخلامة املشكل منها  -ويعين    

 . ، واسم القطعة وتاريخ صنعها ومكان وجودها واألبعاد وعناصر الشكلالعمل 

           ؟ ينظر إليهما  عوجد ماليت ميكن أن ت ما العالقة ( : ANALYSIS ) التحليل. 5

 السطح وأنواع الزخرفةليب معاجلة ويقوم على التحليل الشكلي والتقين وأسا               

 .وأساليب تنفيذها 

 ؟ 5و  8عىن ، على أساس اخلطوتني املضمون أو املما هو :  التفسري. 4

 . رتباط عناصر الشكل بالقيم الفكرية والفلسفية للعصر اإلسالمي ويقصد به إ

الفين على أساس الثالث خطوات  وهو تقييم العمل :(  JUDGEMENT) احلكم. 3

  التوصل للقيم الفنية واجلمالية اليت حتتويها القطعة واألساليب السابقة ، ويعين 

 .  االبتكارية واإلبداعية 

أن البحوث النقدية مهمتها تكمن يف تقرير وإظهار " ( م Beardsley  ،8918)ويرى  

باملعايري اليت توضح تلك القيمة مربراً احلكم الذي نطلقه على العمل الفين القيم اجلمالية وتفسريها 

بإظهار القيم اجليدة وفري اجليدة وارتباطها باملنظومة الثقافية اليت تكون منها العمل الفين وهو 

 566ص  .  " مقياس للتقييم اجلمايل

يت شكلت جانبًا هامًا من ولقد متيز العصر اململوكي بالعديد من املشرغوالت املعدنية ، وال

جوانب الطراز الفين هلذا العصر ، واليت استخدمت يف احلياة اليومية العادية يف ذلك الوقت ، 
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لك سواء يف العمائر الدينية كاملساجد واالسبله أو يف األفراض الدنيوية كالقصور والبيوت ، وكذ

 .بعض أدوات احلرب مثل السيوف 

وحتتوي هذه املشرغوالت على العديد من القيم الفنية واجلمالية اليت حياول الباحث رصدها 

والوقوف عليها وتوصيفها وحتليلها ، هذا وسوف حياول الباحث أيضًا الرتكيز على املشرغوالت 

و املعدنية اليت كان هلا استخدام يومي ومتصل حبياة األفراد ، سواء كان وجودها مرتبطًا باملنزل أ

بالقصر أو بدور العبادة واملساجد كاألباريق ، والشماعد ، وكراسي العشاء ، والطسوت ، 

اإلسالمي يف هذه املشرغوالت ، وما  الفناننظراً ملا أبدعه . اخل ... والقماقم ، واملباخر ، والتنانري 

عصور الت تارخيية من الأضاف إليه من عناصر زخرفية مبتكرة من روح العصر أو كنتيجة حتو 

 .القدمية 

عالوة على ما تتميز به من أساليب تقنية وأمناط شكلية وقيمًا فنية ومجالية ، ميكن تبنيها 

 . أشرغال املعادنتدريس مقررات يف جمال 
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 الرابعالفصل 

 املصادر وحتليل العينات
 

  ًاملصادر اليت أستقى منها الفن اململوكي طابعه  -أوال: 
 مصادر ثقافية. 2   مصادر بيئية. 1

  ًإزدهار املشغوالت املعدنية اململوكية  عوامل -ثانيا: 
 . ارتباط املشرغوالت املعدنية اململوكية بالعادات والتقاليد. 8
 . ارتباط املشرغوالت املعدنية اململوكية من حيث الشكل والوظيفة. 5
 .للعمائر ارتباط املشرغوالت املعدنية اململوكية بوحدة التصميم الداخلي  .4
 ( .التصميم للقيم الفنية يف املشرغوالت املعدنية اململوكية )  البناء الفين. 3
 .العناصر واألسس املتفق واملختلف عليها . 2
 .الوحدات الزخرفية املميزة للمشرغوالت املعدنية اململوكية . 6
 .األساليب الفنية التقنية يف املشرغوالت املعدنية اململوكية . 7
 .تنفيذ املشرغوالت املعدنية  أساليب. 1
 .اخلامات املستخدمة يف املشرغوالت املعدنية اململوكية . 9

 طرق معاجلة األسطح زخرفياً .  84
  ًاملختارة حتليل عينات املشغوالت املعدنية اململوكية - ثالثا  
  اإلفادة من القيم الفنية واجلمالية للمشغوالت املعدنية اململوكية يف  -رابعًا

 مقررات أشغال املعادنتدريس 
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 :مقدمة 

من أجل حتليل مناذج من املشرغوالت املعدنية اململوكية برغرض التعرف على القيم الفنية  

؛ فإن واجلمالية املوجودة فيها ، وكيفية توظيفها ، واإلستفادة منها يف مستوى البكالوريوس 

الصانع اململوكي التحف املعدنية مع ذكر الباحث رأى تعريف القارئ باملصادر اليت أستلهم منها 

 :على النحو التايل  أمسائها ، وخصائصها الوظيفية واجلمالية اليت أشتهرت هبا

 :ستقى منها الفن اململوكي طابعه أاملصادر اليت  -أوالً 

 :على حمورين مها  املصادر الفنية اليت استقى منها الفن اململوكي طابعه الفين اإلسالمي ترتكز

من مالمح فنون  اً نقلوا بعض املماليكألن  –وح يف الفن اململوكي ظهر بوضت :مصادر بيئية  .8

فقد تأثرت الفنون  –بية و جنوب روسيا وبعض البلدان األور  –األقطار اليت جاءوا منها 

، اململوكية بطابع الفنون اليت كانت قائمة يف جنوب روسيا وآسيا الوسطى موطن السالجقة 

ضارة الفارسية وال يبدو باألمر الرغريب إذا علمنا أن احلضارة العراقية القدمية وكذلك من احل

م ، وأصبحت الفنون السائدة يف العراق ساسانية . ق  249سقطت يف أيدي الفرس عام 

م ، فقد كان الطابع السائد يف ذلك  645حىت هناية احلكم الساساين وظهور اإلسالم 

مث .   عالوة على الكثري مما اقتبس من الفنون الصينية القدميةالوقت يرغلب عليه الطابع اإليراين

إن احلضارات القدمية اليت عمت الشرق األقصى كانت إما حتت تأثري الصني أو احلضارة 

وإذا كانت الدولة العباسية يف عهد الرشيد قد اعتمدت على الربامكة الذين ، الفارسية 

يًا أن تنتشر مالمح الفنون الصينية يف الفنون ينتمون إىل أصل صيين من التبت يبدو طبيع

وعلى ذلك فإن الفنون اململوكية مل تكن وليدة املصادفة بل إن قيامها كان منطقياً . العراقية 

وله مربراته حيث استلهم املماليك فنوهنم من حضارات املواطن اليت جلبوا منها وقد انتقلت 
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؛ ليس ألن هذا الفن كان شعاراً للملوك واألمراء  هذه املالمح من احلكام إىل ااجمتمع املصري

بل ألن هذا اللون من الفنون قد ظهر يف العمائر واملنشآت الدينية واملدنية اليت أقامها 

واليت انتشرت يف مصر واعتمدت على احلرف والصناعات ومنها املشرغوالت ، املماليك 

 .املعدنية 

يف عصر املماليك بعد انصهارها يف بوتقة الفكر اإلسالمي أزدهرت الفنون  :مصادر ثقافية  .5

والعقيدة اإلسالمية وطبيعة البيئة ، فقد تأثر الفنان املسلم بذلك على امتداد األقطار 

اإلسالمية ومنت شخصيته اليت تكونت ومتيزت ليظهر طابعه احمللي أينما كان على الرقعة 

اإلسالمي أنه مثرة من مثار القوانني الكربى اإلسالمية ، وال شك أن من أسباب عظمة الفن 

، اليت حكمت هذا الوجود ونعين هبا الديانات وخباصة اإلسالمية كمصدر للتوحيد والوحدانية 

اخلربوطلي ) ومن هنا كانت شخصية هذا الفن متميزة عميقة اجلذور ، ويف هذا الصدد يذكر 

ناصره من احلضارات اليت سبقته الفن اإلسالمي قد اقتبس الكثري من ع" أن ( م 8965، 

واألمم اليت سادت قبله ، لكن هذه العناصر فقدت شخصيتها واندجمت فيه كما ذكرنا من 

قبل وأصبحت عربية إسالمية يف شكلها وروحها واتسع أفق الفن أمام العرب وجنحوا يف أن 

 494ص، " خيرجوا صوراً فنية جديدة ال خترج عما رمسه الدين اإلسالمي

تلك احلضارات اليت صاحبت نشأة الفن اإلسالمي " إىل أن ( م 8978حلمي ، )  ويشري

 84ص" . مل تكن قائمة على صورهتا اليت عرفت عنها يوم اتصل هبا اإلسالم 

أن حماولة الوصول إىل املنابع األصلية للفن ( " م 8978 )كما يذكر املصدر السابق  

ال بدراسة وتذوق وتفهم ما به من قيم مجالية وعمق اإلسالمي ، وحتديد شخصيته ، ال تأيت لنا إ

وجداين وهي طبيعة وفطرة إنسان الشرق املبدع هلذا الفن ، إن تطبيقاته الفنية حمملة بأبعاد رمزية 
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واحلقيقة الروحية ذلك ألن العالقة اليت بني الرمز والدين إمنا تقوم على دالالت يقينية أصيلة يف 

  47ص. " أعماق إنسان الشرق نفسه 

فطبيعة الفنان املسلم واليت تتجلى لديه القدرة على التأمل اإلجيايب مبعىن البحث يف جوهر  

الَّذِينَ }:األشياء وفيما وراء األشياء إمياناً منه بأنه يسلك طرق التعبد والتقرب إىل هللا كقوله تعاىل 

يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَ

 (898آل عمران  . )  {سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

فجاءت طبيعة الفن اإلسالمي وعناصره خمالفة ملظاهر الطبيعة ، فقد ابتعد عن حماكاة  

يليًا قائمًا على املنطلقات الفكرية والنظرة للكون من خالل الشيء بذاته وجسد لنا فنًا تشك

العقيدة اإلسالمية هبدى من العقل واملنطق والتصوف القائم على الوجدان النقي تلك هي طبيعة 

 . الفن اإلسالمي 

هذا عن الفن اإلسالمي بعامة وما يهمنا أن نوضحه هو الفن اململوكي وعما إذا كان له  

مصادر ، فمن حيث كونه فنًا إسالميًا خيضع لتلك األسس اليت ذكرناها سلفًا حيث التمسك 

بالعقيدة والفكر اإلسالمي وطبيعة الفنان املسلم إال أن طبيعة ااجمتمع املصري يف عصر املماليك 

لى ذلك ومتيزت بعدة مصادر أدت إىل هذا االزدهار الفين الذي بلغ من الدقة واإلتقان زادت ع

 . والكثرة والتنوع مبلرغاً كبرياً 

وأصبح للعصر اململوكي بذلك أمهية خاصة يف كافة الفنون وتطورها وخباصة املشرغوالت  

امتازت به من دقة  وهي موضوع هذا البحث حيث كانت وقتذاك يف عصرها الذهيب مبا، املعدنية 
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يف الصنع واإلبداع يف طرق األداء والزخرفة وتنوع يف اإلنتاج والوفرة من حيث األشكال والوظائف 

 . واستعمال عدة معادن يف صناعتها 

إذا كان الفن هو ترمجة لروح العصر وأداة للنظام " أنه ( م 8978مونرو ، ) ويوضح   

حلريف والفنان ما كان ليوجد وما صاحب ذلك من احلاكم فإنه بدون عبقرية وحس الصانع وا

فالقول أن روح العصر كثريًا ما توجد يف الفن السائد جبانب عوامل أخرى مثل فلسفة "ازدهار 

العصر وأن كل عصر يعرب عن فنه وذلك مبا حيققه من اجنازات وأنه تعبري عن مسات واجتاهات 

  28ص" . ية لصانعيه واملنتفعني به بشرية عامة حسبما حتتمه السمات اإلنسانية األصل

ومن جهة أخرى فقد كان لصناع املعادن يف مصر ودمشق دورًا كبريًا يف الفرتات اليت  

فقد سارت هذه الصناعة يف تطورها الطبيعي وإن كان ما وصلنا من  –سبقت العصر اململوكي 

 تتعرض إلعادة الصهر والتشكيل تلك الفرتة قليل ألن طبيعة املشرغوالت املعدنية أهنا من املواد اليت

إال أنه يوجد عدد ال بأس به يف املتحف اإلسالمي بالقاهرة واملتاحف العاملية من املشرغوالت 

املعدنية ترجع إىل العصر اململوكي حيث تعددت األساليب واملنتجات واليت منها األواين واألدوات 

ونز اليت تتخذ هيئة الطري واحليوان ومنفذه بطريقة املنزلية املختلفة ، عالوة على الكثري من متاثيل الرب 

 . الصب وكانت تستخدم مبنزلة صنابري مياه أو مباخر

وكذلك شهد العصر األيويب تطورًا يف صناعة التحف املعدنية وزخرفتها حيث حيتفظ  

 . املتحف اإلسالمي بالقاهرة بالكثري من التحف املعدنية األيوبية 

يه أن املشرغوالت املعدنية اململوكية مبرحلتني األوىل وقد ظهر فيها ومما جتدر اإلشارة إل 

 .تأثريات املوصل وذلك بعد هجرة الصناع والفنانني منها إىل مصر والشام حيث األمن والسالم 

وقد كان من الطبيعي أن ينقل الفنانون معهم تقاليد صناعاهتم وأسرار فنوهنم اليت متيزت  
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ألداء اليت كانت سائدة يف املوصل لدرجة أنه كان من الصعب التفرقة باألسلوب الزخريف وطرق ا

والتمييز بني املنتجات املعدنية املصنوعة يف املوصل واألخرى اليت صنعت يف القاهرة على أيدي 

صناع املوصل ، حيث ظهرت اجلامات الكثرية بداخلها أشكال آدمية وحيوانية كذلك مناظر 

يف قصور احلكام ومناظر الصيد واملوسيقى والرقص باإلضافة إىل اهلاالت احلياة االجتماعية اليومية 

فوق رؤوس األشخاص وهي من مسات مدرسة التصوير العربية كذلك عنايتهم بالرسوم احليوانية 

 . وقرهبا من الواقع واستخدامهم للخط النسخي الذي تنتهي قوائم حروفه بأشكال رءوس آدمية 

لتنوع الزخارف النباتية املتعددة األشكال وكانت بعيدة عن "  (  م5484،  حممد) شري يو  

التحوير ، متأثرة بذلك بالتحف اإليرانية القريبة من الواقع وظهر التأثري الصيين حيث الدقة يف رسم 

" . احليوان والطري وقد ظهرت زهرة اللوتس اليت لعبت دوراً هاماً يف الزخارف على املنتجات الفنية 

 414ص

واملرحلة الثانية وقد اختذت طابعًا حمليًا خاصًا بعد أن انصهرت فيه هذه األساليب جمتمعة  

وازدادت درجة اإلتقان والدقة مع وفرة اإلنتاج حيث جنح الفنان املصري يف مزج هذه الزخارف 

سية فجاءت متجانسة سواء يف تلك الزخارف النباتية بعناصرها اللوتسية وتوريقها أم الزخارف اهلند

فكان الطبق ؛ ذات الوحدات املنتظمة الدقيقة واليت بلرغت درجة كبرية من التعقيد والرتكيب 

النجمي والذي اعترب أحد مميزات الفن اإلسالمي بعامة وكذلك رسوم البط الطائر يف جمموعات 

 . داخل جامات 

ملشرغولة أما الزخارف الكتابية فقد كان هلا دور رئيسي فهي تكسو اجلزء األكرب من ا 

 . جبانب الرنوك اليت كانت متيز التحف املعدنية عن فريها من التحف األخرى 
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لوكية أن موقد بلغ من كثرة استعمال الكتابات العربية كعنصر زخريف على املعادن امل 

 . أصبحت هذه الكتابات إحدى العالمات املميزة ألسلوب صناعة املعادن يف مصر وزخرفتها 

 :إزدهار املشغوالت املعدنية اململوكية  عوامل -ثانياً 

عدد كبري من الصناع من الطبيعي أن يكون وراء إزدهار املشرغوالت املعدنية اململوكية  

  :بسبب ، وذلك  والفنانني املتخصصني يف احلرف املختلفة

 :اململوكية بالعادات والتقاليد  ارتباط املشغوالت املعدنية - 1

األفراد حتتاج إىل سلوكيات خاصة   أويومية سواء كانت للمماليك من الواضح أن احلياة ال 

كي تستقيم احلياة فال فرق بني حاكم وحمكوم ، اللهم سوى يف درجة الرتف االجتماعي ومبعىن 

أكثر دقة فيما قد تستخدمه السالطني واألمراء وأهل الرتف من أدوات مصنعة من معادن فالية  

 . كالذهب والفضة أو مكفتة هبا 

وكان طبيعيًا أن تكون تلك املشرغوالت املعدنية تتخذ أشكااًل تتناسب ووظائفها األساسية  

واالجتماعية املنتشرة بني أفراد ااجمتمع ؛ فكما ذكرنا فالثرى يضيف إىل هذه املشرغوالت كلفة 

أو  وحليات إضافية مستخدمًا معادن نفسية وقد يكتفي أقل الناس مقدرة مالية باقتناء ذات اآلنية

املشرغولة بشكلها املعروف دون أن يكلفها مزيداً من التكلفة وقد جيعلها أداة للزينة مع استخدامها 

 . اليومي يف الوقت نفسه 

حكام وما حياول الباحث إظهاره هو أن تلك املشرغوالت مل تكن موقوفة على طبقة  

ا القادمة لعدد من ومن دراستن. بل أهنا ارتبطت بعادات وتقاليد الشعب  ؛املماليك فقط 

نفطن إىل صالهتا بالعادات والتقاليد القائمة من الناحية الوظيفية فقط املشرغوالت املعدنية اململوكية 

استمرت وما زال هلا صدى يف واقعنا احلايل ، وما يوجد يف متحف اجلمعية يف ذلك العصر بل 
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جدير بالذكر و . عربية ومتاحفها اجلرغرافية لدليل على ذلك الصدى وأماكن كثرية أخرى باألقطار ال

بأهنم كانوا حماربني يف الدرجة األوىل وحياهتم قائمة على الفروسية واحلروب أكثر  ذكرأيضًا أن ن

 . من إقامتهم الدائمة يف القصور 

 ( : 12شكل )أعمدة الطعام  -أ   

معه يف رحالته لقد كان لزامًا على الفرد منهم أن يكون مزوداً بأثاث وأدوات منزلية تكون  

وحروبه وميكن أن تنتقل معه دون عناء ، ولذلك مل يكن فريبًا أن جند من بني أدواته آنية الطعام 

وطاسات وأعمدة حفظ الطعام ترغطي الطاسة منها الطاسة األخرى وترغطي الطاسة العليا برغطاء 

حتول دون  منفصل وتضم جوانب الطاسات فتحات ملرور احلمالة اليت متنعها من التفكك أو

سكب األطعمة ألحكام ضرغط أفطيتها مهما ارجتت وهي حممولة على اجلياد أو البرغال ، فإهنا 

 .تظل سليمة حافظة لدرجة حرارهتا دون أن تنسكب منها السوائل 

 

        

 

 (12شكل : )أعمدة الطعام   

 متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة: نقاًل عن      
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 ( :13شكل )الطسوت  -ب 

كانت النظافة والطهارة وهي من صميم العقيدة اإلسالمية اليت دان هبا املماليك كعادات  

وسلوك ، لذا جتلت أمهية االفتسال فكانت الطسوت اليت تستخدم عند ملئها باملاء لالفتسال أو 

 . الوضوء وأن كان هلا استعماالت أخرى يف احلياة اليومية 

أن هلا استعمال : ااًل آخر هلذه الطسوت فيقول استعم( " م 8926مرزوق ، ) ويذكر  

طستية تعميد القديس لويس وهي املعروضة يف متحف اللوفر ، : آخر اكتسب صفة دينية مثل 

،  وصورة العذراء والطفل ، وصورة اهلروب إىل مصر ، وصورة إبراء األبرص والدخول إىل أورشليم

 838ص" . والعشاء الرباين 

              

 (  أ  - 13)  شكل   

                  طست من النحاس األصفر

 متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة: نقاًل عن 

 

 

 (ب  - 13) شكل      

 طست من النحاس األمحر  

 متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة: نقاًل عن 
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 : (14شكل )األباريق  -ج 

لألباريق كأداة مهيأة لكب املاء  ممن ضروريات االفتسال أو الوضوء كان استخدامه   

 .حسب حاجة الفرد دون تبذير 

 

 مصنوع من النحاس األمحرإبريق  (14شكل ) 

 ومكفت بالفضة     

 متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة: نقاًل عن 

 

 

 : (15شكل )كرسي العشاء  -د 

" منلية حلفظ الطعام"أما عن إعداده وحفظه للطعام فإنه حيتاج إىل ما يشبه الدوالب     

إىل جانب احتياجه إىل منضدة صرغرية ميكن أن يتناول عليها وجباته بسرعة وهو ما يسمى 

 .بكرسي العشاء 

ومل ، وعلى ذلك فإن املشرغوالت املعدنية اململوكية صنعت ألفراض ذات وظيفة اجتماعية  

اليد موروثة فطر سوى أدوات وليدة البيئة االجتماعية واحتياجاهتا وفق ارتباط اجتماعي وتقتكن 

 . عليها من زخارف مكفتة من ذهب وفضة، بالرفم مما  عليها ااجمتمع
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 ( 15) شكل 

 كرسي العشاء

 :نقاًل عن   

 متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة     

 

 

 

 

 : (16شكل )املقلمة  -ه 

من املشرغوالت املعدنية اليت كان هلا دور اجتماعي بارز حيث كان يتقلد حاملها  وهي    

أن ( م 8962الباشا وآخرون ، ) أو القائم عليها أعلى مناصب الدولة ، ويف هذا الشأن يذكر 

القائم عليها كان يسمى الدوادار أو الدواتدار وهو املشتق من لفظة الدواة حيث تتألف لفظة "

ومعناها املمسك ويكون معناها املمسك بالدواة أو (  فارسية )ولفظة دار هي (  ربيةع )أدواة هي 

ماسك الدواة أو املوكلي بالدواة ، ويقصد بذلك دواة السلطان أو األمري ؛ ونظرًا ألمهية تلك 

الوظيفة فقد كان خيتار من املقربني وازدادت أمهيته حىت صار يف املرتبة الثانية بعد السلطان وله 
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" . اختصاصات شىت منها كامت أسرار الدولة ، واستقبال زوار السلطان ، واالستئذان هلم وفريها 

 291ص

كما مل يقتصر اقتناء تلك املقامل على السلطان وحاشيته بل إىل أفراد ااجمتمع وخباصة من   

لدقة كانت الكتابة حرفتهم أو القائمني على التجارة وخالفه وكان الفارق يتفاوت يف درجة ا

واإلتقان يف عمل املقامل النحاسية واخلالية من نقوش حيث كانت تصنع لتقابل قدرات مالية 

 . متفاوتة 

 

 املقلمة(  16) شكل 

 

 :نقاًل عن 

متحف الفن اإلسالمي 

 بالقاهرة

 

 ( : 17شكل )وسائل اإلضاءة  -و 

بفتائل الزيت واملثقبة ومن وسائل اإلضاءة سواء يف اإلقامة أو الرحيل كانت الفوانيس      

 من أسفل لدخول اهلواء ومن أعلى خلروج الدخان هي املصنوعة من النسيج املشمع املشدود على
حلقات السلك ، وكذلك القنديل ذو الرغطاء اخلشيب املثقب الذي يقيه شدة اهلواء ويعلق فيه 
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  القش ويصب ومثبت فيه وعاء زجاجي توضع يف فتيلة أو بقايا من القطن تلق على عود من
 . عليه املاء مث الزيت وليتم إنارته ، وكان كثرياً ما يعلق القنديل على مدخل البيوت 

 

 

 

 

 

 

 

 (17شكل : ) فانوس

 متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة: نقاًل عن 

 : (18شكل ) عداناتالشم  -ز 

من املشرغوالت املعدنية اليت ارتبطت باحلياة االجتماعية اليومية يف إنارهتا  عداناتالشم 

للمساجد والقصور والبيوت ، فقد كانت يف العصر اململوكي ضمن النذور اليت يقدمها األثرياء إىل 

املساجد حىت تضاء بالشموع حيث كان وزن الشمعة الواحدة وقطرها يدالن على الزمن الذي 

هلك متامًا إذا ما أضيئت كل ليلة يف مواعيد الصالة وحىت صالة الفجر ، وقد حتتاجه لكي تست

استمر ذلك العرف االجتماعي املتمثل يف النذور عند عامة الشعب يف أن يهبوا أضرحة أولياء هللا 

 .الشموع لإلضاءة فوق األضرحة تربكاً ولقضاء حاجات يرفبون يف حتقيقها 
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 (18شكل ) عداناتالشم
 متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة: نقاًل عن 

 

 

 : (19شكل )املباخر  -ح 

 ، َتَدخَّنَ :  وتـََبخَّر بالطيب وحنوه" لفظ املباخر هو مجع مبخرة ويقصد به يف لسان العرب  

من وهي  ."  خَيََّر علينا من خَبُور الُعود َأي طَيَّبَ :  ويقال،  ما يتبخر به:  بالفتح والَبُخورُ 

املشرغوالت املعدنية ذات الدور االجتماعي حيث التقاليد املوروثة ، وكمطلب اجتماعي اجمتمع 

حيب استخدام البخور يف املناسبات والذي يدل على البهجة والرتف مث أنه كان نوعًا من العالج 

 . مرتبطاً بتقاليد اجتماعية خاصة 
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 ( 19شكل : )املباخر           

 : نقاًل عن           

 متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة       

 

 

  : (21شكل )طاسات اخلضة  -ط 

من وهي  . " جائَِفُة اجَلْوفِ " هي  ( الباحث العريب . ط القاموس احملي) الطاسة يف  

طاسة اخلضة حسب املعتقدات االجتماعية املوروثة واليت  ف. املشرغوالت اليت كانت مرتبطة بالعالج 

يعتقد فيها أن من شرب منها شفي من األمراض مثل لسعة احلية والعقرب وإلبطال السحر ، كان 

ومسيت كذلك الستعماهلا يف شفاء املريض الذي يصاب هبزة عصبية أو حاالت االكتئاب والصرع 

.مرض املوت كما كان يعتقد وقتذاك مث بتوايل الزمن استعملت لشفاء مجيع األمراض املختلفة عدا
 شكل                  

(21 ) 

 طاسات 

 اخلضة

     

 متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة: نقاًل عن 
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 ( :21شكل )القمقم  -ي 

،  ما ُيْسَتقى به من حناسوهو  ؛ ضرب من اأَلواينوهو ، اجَلرَّة " والقمقم يف لسان العرب   

، ويكون ضّيق  حناس وفريهما يسخن فيه املاء من وهو  . بالرُّوميةالقمقم لفظ  : وقال أَبو عبيد

  " . الرْأس
من العادات والتقاليد اليت كانت سائدة يف األعياد واملواسم كانت عادة رش الزهر واملاء و  

املعطر على الزوار وأصحاب املكانة املرموقة حىت يعودوا إىل ذويهم ومعهم رائحة أهل الدار اليت 

عنها يف البيت املصري واستمرار هذه املادة يرجع  زاروها ، لذا كان القمقم من اآلنية اليت ال فىن

إىل أيام املصريني القدماء حيث سجلت على جدران املعابد لوحات تصور امللك والكهنة يرشونه 

وميكن أن ،  إىل اآلنوما زالت هذه العادة . وذلك بالدق على قاع القمقم ، باملاء املقدس 

 طلت موجودة لدى احلالقني مع اختاللقماقم ما زايستعاض عنها بوضع الروائح على الزوار ، وا

 . العطر باملاء ليعينهم على العمل 

  

 

       (21شكل ): القمقم     

 :نقاًل عن           

        متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة 
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 : (22شكل )التنانري  -ك 

:  يقال، و  الَعَدد من الناس واملالكثرة :  الثَـّْرَوة" ويف لسان العرب يأيت معىن الثُريا كالتايل  

، مسيت لرغزارة  من الكواكبوالثُريا ،  ، والَفْروة كالثَـّْروة فاؤه بدل من الثاء ثـَْروة رجاٍل وثـَْروة مالٍ 

، فكَأهنا كثرية العدد باإِلضافة ِإىل  مسيت بذلك لكثرة كواكبها مع صرغر َمْرآهتا:  ، وقيل نـَْوئها

على :  والثُـّرَيَّا من السُّرُج،  ، وهو تصرغري على جهة التكبري ال مصرغراً ، ال يتكلم به إِ  ضيق احملل

 موقع الباحث العريب ."  من النجوموالثُريا ، التشبيه 

ت يف الوقت ذاته وإمنا كانت ضمن قالثريات مل تكن بدعة صناعية اختلو أالتنانري لذا ف 

إطار اجتماعي وكانت تستخدم األنواع البسيطة منها يف األزقة والشوارع وليس فقط لإلضاءة ، 

بل أيضًا لالستخدام اليومي عند بعض الباعة السيما وأن األزقة كانت مظلمة وأن البائع إذا ما 

 . زبائن وهو يعلن عن بضاعته جتول ليالً كان لزاماً عليه أن يضئ مشعالً حىت يراه ال

أسقف املساجد والبيوت  وقد استخدمت الفوانيس والثريات والتنانري لكي تعلق يف 

وعلى الرفم من أن املماليك كانوا من املذهب السين وليسوا من الشيعة فقد راجت يف ، والقصور 

بيت يف مواكب عهدهم والعهود الالحقة مواكب الطرق الصوفية يف االحتفال مبوالد أهل ال

وهي من املشرغوالت اليت ارتبطت لتلك ، وحلقات الذكر اليت تستخدم فيها التنانري والثريات 

هذا إىل جانب استخدامها يف املساجد . التقاليد والعرف االجتماعي كاملوالد وحلقات الذكر 

ة تكون مبنزلة لإلنارة وكانت هلا أشكال متعددة وفق الرغرض من أجلها ، فكان منها ما ينتهي حبلق

املقبض الذي مير منه ذراع خشيب يرفعه رجالن على األكتاف كما يف االحتفاالت واملواكب وليايل 

 . رمضان حيث كانت ترص عليها أطباق احللوى والزبادي 
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وهناك نوع له أرجل حيث كانت تعلق من أعالها يف أسقف املساجد أو توضع على  

والفوانيس اليت تظهر يف رمضان  ومن تلك األنواع الثريات. أرجلها يف منتصف حلقات الذكر 

 واليت تنفذ بالسمكرة وإن طرأ عليها تطور 

 بالكهرباء وتضاء من اللدائن وأصبحت تنفذ

أو البطاريات اجلافة وأيًا كان الترغري فإنه 

 .والتقاليد القدمية للعادات امتداد

 (22شكل : )التنانري  

 :نقاًل عن        

 متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة           

 

 :ارتباط املشغوالت املعدنية اململوكية من حيث الشكل والوظيفة  - 2

عن ارتباط املشرغوالت من حيث الشكل والوظيفة فيجدر بنا أن نذكر أن النسب و  

كانت وما زالت بالنسبة ملشرغوالت املعادن وظيفية حمضة   لفنان واألحجام اليت يلتزم هبا الصانع وا

جبانب اجلودة الصناعية واملتانة مع االقتصاد يف اخلامات دون أن يكون التشكيل مصدر معاناة له 

 . وإجهاد جسماين يفوق طاقته البشرية 

اعية أوردنا مدى ارتباط املشرغوالت املعدنية اململوكية بعادات وتقاليد اجتمسبق أن لقد و  

وما حنن بصدده هو ارتباط املشرغوالت املعدنية اململوكية من حيث الشكل والوظيفة فلم يكن 

يقوم بتشكيلها وفقًا ملزاجه دون ارتباطها بوظائف حمددة أي االلتزام مبقومات لفنان االصانع أو 

ونسب  ليحيد عما هو شائع من مقومات حتكم أحكام وأطواللفنان اثابتة حبيث ال يرتك ااجمال 
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املشرغوالت املعدنية كي تؤدي وظائفها ، وأما عن الشكل والوظيفة فعلينا أن نعرف كاًل منهما 

  :كالتايل شرتك والعالقة املتبادلة بينهما  لنبني األساس امل

  الشكل:  

 مبدلول ثقايف وهو أساس البناء الفين وهو النظام الذي حيتوي عناصر ومفردات فنية حمملة 

واملفردات اليت تنصهر يف إبداع  زمانية ، مبعىن أنه احملصلة لكافة هذه العناصرومرتبط بعالقة 

 . وإخراج عمل فين 

وكلما تفاعلت كافة العناصر مع بعضها أدى ذلك إىل قوة االرتباط بني هذه العناصر  

مشرتكاً أن هناك شيئًا " ذلك بقوله ( م 8974ريد ، ) واهليئة العامة للعمل الفين ، حيث يؤكد 

 53ص" . يف مجيع األعمال الفنية يسمى الشكل 

 54ص" . بأنه الشكل املعرب " وعرفته ( م 8965مطر ، ) وقد وصفته 

 الوظيفة : 

مبعناها العام أن حيقق الشيء املصنوع الرغرض الذي أنتج من أجله وكلما حقق الرغرض   

 . بكفاءة عالية من الوجهة النفعية بدون أية معوقات ازدادت نفعيته 

الوظيفة مبعناها الواسع هي أن الواجب األساسي " بقوله ( م 8966عرفان ، ) ويعرفها  

، ويضيف املصدر السابق  49ص" . نع من أجلها لألشياء املصنوعة تؤدي األفراض اليت تص

 ( )من اآلراء اليت تعرضت أيضًا ملفهوم الوظيفة قول جرينوه: " يف موضع آخر أنه ( م 8966)

Greenough  يف أن األشكال جيب أن تستنتج من الوظائف ، ويعين هذا أن الوظائف حتدد

 35ص" . الصورة اليت تكون عليها هيئة األشكال 
                                                           

( ) ولكنه كناقد وصاحب نظريات جتعله أكثر شهرة من كونه فنان  8142جرينوه ، فنان أمريكي ولد . 
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الشكل يتبع الوظيفة "يربهن بقوله  ()إىل أن المارك( م 8966) املصدر السابق ويضيف  

مبعىن أيضًا أن الوظيفة املطلوبة للشيء املصنوع حتدد صيافة الشكل كي يؤدي الرغرض الوظيفي 

  33ص" . من خالل شكل متسق يؤدي الوظيفة بدرجة عالية من الكفاءة 

إن الشيء املصنوع " إىل الوظيفة بقوله  (م 8973ريد ، ) ومن ناحية أخرى يشري  

   78ص" . لالستعمال البد وأن حيقق وظيفته 

أن الشكل والوظيفة متداخالن " أيضًا  ()إىل قول ساليفان( م 8966عرفان ، ) ويشري  

 39ص" . ومرتابطان ومتحدان حىت يصبح كل شيء شكالً وكل شيء وظيفة 

فالنفعية أو الوظيفة اليت التزم هبا الصانع املسلم يف إنتاج مشرغوالته وخباصة املشرغوالت  

املعدنية جنده قد برع يف إخراج مشرغوالته املعدنية حمملة بتلك املضامني اليت ال جتنح يف الروحانية 

 ِخََََِ و َا تَََْْ ََِِيََََ ََِِوَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ اآل }: على حساب املادية يف قوله تعاىل 

أعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً " وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم  . ( 77القصص )  { الدَُّْيَا

 ". وأعمل ألخرتك كأنك متوت غداً

لذا فإننا نقول أن تلك املضامني جعلته يربع يف مشرغوالته من حيث الشكل ومدى  

فذ منها ، والقانون الرياضي املسيطر على أعماله من نسب وتناسب سيطرته على املادة اخلام املن

 . مع وظيفية تتحقق بكفاءة عالية 

                                                           
()  ال مارك ، عامل فرنسي يف التاريخ الطبيعي برهن على أن الشكل يتبع الوظيفة من دراسته للكائن احلي واكتسابه لصفات

 . جديدة نتيجة جتاوبه مع ترغري يف ظروف البيئة 

( ) 37-38يعترب الداعية احلقيقي لعمارة العصر التكنولوجي احلديث : ساليفان . 
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وفيما يلي عرض لبعض من املشغوالت املعدنية اململوكية لبيان مدى االرتباط بني   

 :الشكل والوظيفة جبانب ارتباطها بعادات وتقاليد اجتماعية كما قدمنا 

 :( 12شكل )أعمدة الطعام 

ومثل هذه الطاسات ااجممعة يف تراكيب فوق " عمود األكل"هي ما يطلق عليها بالعامية  

بعضها وعلى جوانبها فتحات ملرور محالة كي متنعها من التفكك اهلدف منها الرغلق واإلحكام 

برغرض حفظ األطعمة يف طاساهتا فرتة أطول حمتفظة حبرارهتا وكذلك دون أن يناسب ما بداخلها 

 . وأطعمة بفعل االهتزاز أثناء التنقل  من سوائل

ومن حيث نسب وسعة تلك الطاسات ومقابلتها للوظيفة اخلاصة هبا جيب أن ال نرغفل  

حماسنها الفنية بل لعل مقابلة تصميم هذه الطاسات لتخدم اجلانب النافع جعل الصانع ليس 

ها بل لعله هنا يف تطابق مع طليقًا يف ابتكارا ما يشاء فيصنع أشياء مجيلة برغض النظر عن منفعت

 . قول ساليفان بأن الشكل يتبع الوظيفة 

نقول لعل هذا االلتزام واحلرص على توظيف تلك الطاسات من خالل أشكاهلا هذه  

 . جعلها مجيلة يف نسبها حىت لو كانت جمردة من أي زخارف على جدراهنا وأفطيتها 

يف تأكيده ( " م 8973ريد ، ) ثريون منهم فهذا النوع من اجلمال هو ما أشار إليه نقاد ك 

على أن احلرف األوربية واملشرغوالت الصناعية ما بني القرن الرابع عشر والثامن عشر قد تطلعت 

إىل مظاهر الرتف حبيث أفقدت الكثري من املشرغوالت احلرفية طابعها اجلمايل وذلك بعد أن 

أي أفراض نافعة أو وظيفية األمر الذي  أثقلتها باحلليات والزخارف واإلضافات اليت ال ختدم

جعلهم حياولون خالل القرن التاسع عشر البحث عن اجلديد يف القيمة الفنية من خالل صالحية 
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" . املشرغوالت احلرفية ومقابلتها الحتياجات احلياة اليومية يف بساطة ويسر بشكل مجايل مميز 

 64ص

 :( 13شكل ) الطسوت

والطسوت من األدوات املنزلية اليت تؤدي وظيفة يومية كما ذكرنا سواء يف االفتسال أو  

حفظ احلبوب والرغالل أو استخدامها يف املكيال فتناسب شكلها مع سعتها يؤدي إىل تباين يف 

 . استخدامها وتعدد وظائفها 

 :( 14شكل ) األباريق

ت االفتسال والوضوء وألحكام وهي تلك اآلنية اليت تستخدم لسكب املياه يف حاال 

وظيفتها كان شكل اإلبريق ينفذ بتطبيق الفوهة جلعل املياه املتدفقة تكون موافقة للحاجة دون 

تبذير مث جعل املقبض على جانيب اإلبريق لسهولة دفعه يف االجتاه األخر كي يناسب املاء كما 

فري معوقة للفرد املمسك به حيث ميكن تعليقه  منه وإذا كان على املقبض أي حليه فإنه تكون 

ميكنه أن يضرغط عليه فينحين اإلبريق فينساب املاء من فوهته ، أما بدن اإلبريق ذاته فسواء كان  

 . كروي الشكل أو بصلي أو خالفه فإن سعته حمددة لكي تقابل احتياجات األفراد اليومية 

 :( 18شكل ) عداناتالشم

فالشماعد حيث بىن ؛ االرتباط بني شكلها ووظيفتها تلك املشرغوالت املعدنية اليت حتقق  

تصميمها على أن حتمل مشعة اإلضاءة وكذلك قياس الوقت عن طريق معرفة مقدار من انقضى 

منه مبالحظة القدر الذي احرتق واختاذ الشمعدان لكل املخروط الناقص كقاعدة له يتيح له 

الشمعة  االستقرار كي يستطيع محل الشمعة مهما يكن قطرها وطوهلا ما دام اجلزء اخلاص بتثبيت

 . حيتوي قطر الشمعة املوجودة 
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أن ينساب عليه الشمع املنصهر من جراء  كنوالتحدب يف القرص املثبت عليه الشمعة مي 

 . اإلضاءة 

ومن هنا يتضح أن الرغرض الوظيفي املقرتن باألدوات املنزلية والنافعة ذو أمهية كربى يف  

شكيلها يكمن وراءه جمموعة من األفراض إمكان تصميم تلك املشرغوالت وأن أي ترغري فيها أو ت

الوظيفية مما يؤكد أن التشكيل لتلك املشرغوالت وإخراجها على هذا النمط مل يكن وليد رفبة 

أو ذوقه اخلاص وكذلك ليس تلبية لذوق األمراء واحلكام يف الزخرف والرتف فإذا لفنان االصانع أو 

يد هذه املشرغوالت مبزيد من الزخرف واحلليات ما توافر الرغرض الوظيفي ففي هذه احلالة ميكن تزو 

 . سواء عن طريق احلفر أو التكفيت أو اإلضافة 

ولعل هذه األسباب جتعلنا نشعر مبدى ارتباط الشكل الذي تتخذه املشرغوالت املعدنية  

ومن بينها أشكال الشماعد حبيث يتضح أهنا مل تكن معرضة للتنويع واالبتكار حسب أهواء 

للذين كانت تصنع هلم مثل هذه الشماعد ، فمجال التنويع يأيت يف احلليات ورمبا يف الصناع ، أو 

اً نسب الشمعدان ذاته ، مع اإلبقاء على حجم البدن املناسب للشمعدان ذاته ألن له ارتباطاً وثيق

وقد يكون طول الشمعة ووزهنا مقرونًا بسعة التجويف السفلي  ،حبجم الشمعة اليت تثبت أعاله 

 . الشمعة  لبدن

ولقد أشرنا يف معروض احلديث إىل ارتباط األدوات مثل الطاسات وأطباق العشاء يف  

 ظيف أسوة بالشماعد وطاسات الطعامالعصر اململوكي بارتباط الشكل بالسعة ونوع حمدد بالتو 

وفريها ، وإذا كانت تلك املالحظات اليت تسبق توصيف وحتليل بعض من املشرغوالت املعدنية يف 

لعصر اململوكي جيعلنا أكثر ألفة وتفهمًا ملثل هذه املشرغوالت اليت تعرض يف كثري من األحيان ا
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بعيدة عن توظيفها احلقيقي كما هو احلال يف املتاحف أو وضعها كأداة للزينة بعيدة عما كانت 

 . عليه يف اإلطار االجتماعي الذي أنتجت فيه 

 :( 19شكل )املباخر 

ذكرنا من قبل كثر استعماهلا كمطلب اجتماعي اجمتمع حيبذ أما عن املباخر فكما  

استخدام البخور ، ومن هنا كان على احلريف الذي ينتجها أن جيعلها موائمة لوظيفتها ، فأخذت 

شكل أداة من أدوات املائدة هلا أرجل ثالث ترتكز عليها مث جعل بدهنا مكوناً من جزئني السفلي 

احلطب وعليه البخور فوق مصفاة مثبتة يف منتصف البدن  متصل بالعلوي مبفصله حيث يوضع 

 . كي تسمح للرماد بالتساقط ويتخلص منه عن طريق فتح ضبة من أسفل 

بينما اجلزء العلوي وهو الرغطاء مثقب لكي تتسرب منه رائحة البخور واملباخر تعددت  

جالل والقداسة برائحة وظائفها فهي يف االحتفاالت واملناسبات تطفي على املكان مظهرًا من اإل

البخور إال أنه كان هلا وظيفة أخرى يف احلروب كانت تستخدم كإشارات عن طريق لون الدخان 

 . الذي ميكن أن يتحكم فيه كإشارات يف احلروب للكر والفر وهكذا تعددت وظائفها 

 :( 21شكل ) القمقم

؛ فالبدن له شكل كروي ينتهي  وظيفةالوهي من اآلنية املعدنية اليت يتناسب شكلها مع  

من أسفل بضبة على هيئة وردة ميكن فتحها وإفالقها لوضع العطر املطلوب وعند االستعمال 

يدفع من اخللف بالدق على القاعدة ليمر من خمروط ذو فوهة متناهية يف الضيق لكي تسمح 

 . خبروج رذاذ العطر يف االجتاه املطلوب 
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 :( 22شكل ) التنانري

من املشرغوالت املعدنية اململوكية اليت حظيت باهتمام سواء من قام بتنفيذها أم من اقتناها  

للقصور أم املساجد فهي من حيث شكلها تتعدد إال أهنا تشرتك مجيعها يف كوهنا جممع لإلضاءة ، 

لى األمر الذي يلفت نظرنا إىل حرص احلريف هلذا النوع من التنانري على األضواء حبيث تنعكس ع

اجلدران احمليطة واألسقف واألرضية كشبكات من الظل والنور تتألق عنده إضاءة التنور وعن 

 . حدوث اهتزاز تتأرجح اخلياالت على اجلدران 

فرصة ليظهر قدراته يف تنويع مصدر اإلضاءة لفنان اوتعدد أشكاهلا أعطى الصانع أو  

مع االرتقاء وانتهائها من أسفل بصينية  فمنها ما هو متعدد الطوابق حيث تتضاءل أحجامها تبعاً 

حتجب رؤية جتويف التنور ومن ناحية أخرى تعكس األضواء إىل السقف واألجناب ، وهناك تنانري 

 . منشورية الشكل تتكون من اثين عشر ضلعاً أو أقل أو أكثر ذي أدوار متعددة 

حلقات الذكر حوهلا أو  ومن التنانري ما هلا أرجل ترتكز عليها كما ذكرنا من قبل إلقامة 

 . االحتفاالت اخلاصة بالطرق الصوفية 

ومن ذلك العرض لبعض نوعيات من املشرغوالت املعدنية اململوكية يظهر ارتباط عنصر  

يف جتسيده حيث أبرز العناصر لفنان او الشكل يف املشرغولة بالرغرض الوظيفي وهو ما جنم الصانع 

 . ملستخدمة يف احلياة اليومية اجلمالية املختلفة يف كافة مشرغوالته ا

وكذلك حرص الباحث فيما خيص املشرغوالت املعدنية اململوكية اليت كانت تستخدم   

كضروريات للحياة يف جمتمع عصر املماليك يف أهنا كانت تقوم بدور وظيفي وفق عادات وتقاليد، 

الدراسة ذات هدف تعليمي للوقوف على مدى ارتباط هذه املشرغوالت سواء من ناحية  هذهوألن 

فهذا مما ؛ احلياة االجتماعية والعادات والتقاليد أم من ناحية أخرى ارتباط الشكل بالوظيفة 
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يساعد يف تفهم الرتاث اإلسالمي وإثراء العملية التعليمية وهو من أفراض هذه الدراسة كي يلم 

ا أثناء دراسته للفنون القدمية ومنها العصر اململوكي حيث يتفهم الرتاث اإلسالمي الطالب هب

 . تذت به أوروبا وما نقلته عنهم ويتحقق من أن أسالفه كان هلم السبق مبا اح

 :ارتباط املشغوالت املعدنية اململوكية بوحدة التصميم الداخلي للعمائر  - 3

شرغوالت املعدنية اململوكية باحلياة االجتماعية بعد أن أوضح الباحث مدى ارتباط امل 

واقرتاهنا بالعادات والتقاليد وكذلك بالشكل العام للمشرغولة وارتباطها بالرغرض الوظيفي املصنعة من 

أجله ، بقى شيء آخر له أمهية وهو ما حييط باملشرغولة أي ااجمال الذي توضع فيه حيث التوافقية 

كان املناسب لوضعها بل لعلنا ال نتجاوز إذا قلنا أن املكان بني األشكال ، وسعة واختيار امل

وسعته حيددان طبيعة ووظيفة وشكل املشرغولة ، وكذلك فاملشرغولة بدورها حتتاج إىل تأهيل مناسب 

 . للمكان املراد أن تشرغله 

واملشرغوالت املعدنية املعدة للعمائر حتتاج إىل أماكن مناسبة تشرغلها سواء كانت هذه  

ر دينية كاملساجد واألضرحة واألسبلة واملدارس أو املدنية كالقصور واحلانات ومن هذه العمائ

 . املشرغوالت الشماعد ، التنانري ، املباخر ، واألبواب املصفحة 

ونظراً لبلوغ النشاط املعماري ذورته يف عصر املماليك حيث بلرغت العمارة عصرها الذهيب  

ذلك باعثًا هامًا يف تزايد إنتاج املشرغوالت املعدنية وكذلك بقية  لكثرة وتنوع ملا مت اجنازه ؛ فأصبح

 . احلرف والصناعات والفنون املرتبطة حبركة البناء والعمران والتشييد والتأثيث 

فقد زاد الطلب من قبل السالطني واألمراء على بناء العمائر وعلى تأثيثها باملنتجات  

بينها وبني النمط املعماري من جهة وبني التصميم الداخلي احلرفية والصناعية واليت يراعى التآلف 
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مبفرداته ، حيث توزيع األثاث واملشرغوالت واإلضاءة يف عالقة توافقية بينها وبني ااجمال العام الذي 

 . توجد فيه 

فقد كانت الزخارف املوجودة على اجلدران سواء كانت منفذة بالرخام أو اجلص أو  

ما ينفذ على السجاد يف األرضيات أو رخام األرضيات وكذلك هي  احلشوات اخلشبية هي نفس

بعينها املوجودة يف أشرغال اخلشب يف املنرب أو املقاعد ونفس الرنوك على املشكاوات الزجاجية ، 

هي الزخارف نفسها املوجودة يف فتحات التهوية واإلضاءة يف أعال اجلدران حيث الزجاج امللون 

 اخلط العريب بأنواعه حيث كان السمة املميزة لكل املنتجات من خالل زخارف متعددة إىل

 . واألثاث الالزم للعمائر من الداخل 

ذلك األمر الذي يعطي مؤشرًا يف دقة الربط بني املنتجات واملشرغوالت القائمة ممثلة بني  

 .املصمم أو احلريف والصانع وبني املعماري املنفذ للمبىن 

 ثيث العمائر وحدة الطراز الفين حلرف تأ : 

على الرفم من تباين تلك احلرف من حيث اخلامات املستخدمة واألدوات وأسلوب العمل  

إال أن هناك وحدة فكرية ومنطاً فنياً سائداً بينهما مجيعاً يظهر يف توافق بني وحداهتا الزخرفية بعامة 

لقات سواء كانت فتلك املوجودة على اجلدران واألخرى على األرضيات من سجاد ورخام واملع

 . لإلضاءة أم التأثيث بعامة 

كذلك كانت الرنوك اليت وضعت على كل أنواع احلرف والفنون يف العمائر اململوكية فقد  

وجدت على املباين منحوتة يف احلجر أو اجلص ويف اخلشب وجدت يف األسقف واألثاث والنوافذ 

نسج على املنسوجات ويف أشرغال املعادن  واألبواب والكراسي واملنابر وحامالت الكتب مث كانت ت

كانت تظهر على املشرغوالت أحيانًا مكفتة بالذهب أو الفضة أو احلفر وعلى املشكاوات 
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فنية مع النمط املعماري الزجاجية ظهرت منفذة باملينا وعلى األعمال الزخرفية كل ذلك يف وحدة 

أن لفنان اهذا بدوره يؤكده وجود تنسيق عام حملتويات العمائر من الداخل ، وأن على  .احمليط 

يقدم منتجاته يف إطار عام حيدد له ، وهذا التنسيق املشرتك لكافة حمتويات األثاث مبا يتفق املبىن، 

 . وقد يقوم به منسق يشرف على جتانس املنتجات من حيث النسبة لألشكال والزخرف واأللوان 

ولعل فيما سبق ما يوصلنا إىل تصور لوجود فريق متعاون من احلرفيني حتت إدارة أحد  

املهنيني ، قد يكون كبري الصناع أو كبري املهندسني أو من ذوي اخلربة ، وذلك للربط بني هذه 

احلرف املتباعدة يف اخلامات وطرق التنفيذ ، حبيث تبدو كما لو كانت صيافة واحدة على الرفم 

ا حرفًا متباعدة منها النجار واملرخم والنساج وصانع املعادن وفريهم من أصحاب احلرف من كوهن

 . اليت تتطلبها عمليات البناء والتأثيث 

وقصور كبار التجار ومنازهلم ( " م 8926مرزوق ، ) ومما يرجح هذا االستنتاج ما ذكره  

أنه عند بناء منزل من هذه املنازل   العظيمة تستحق منا أن نقف عندها قلياًل ، فقد ذكر املقريزي

 42ص" . كان يستحضر املهندس ويفوض إليه العمل 

فإذا كان هذا حال منازل وقصور التجار فإننا نعتقد أنه من باب أوىل أن تنعم العمائر  

الدينية واملدنية اليت يأمر بإنشائها سالطني وأمراء املماليك ، أن حتظى بتلك العناية وأن يعهدوا هبا 

 . إىل من يشرف على إقامة عمائرهم ومنشآهتم 

من أشهر هؤالء املهندسني الذين أففلت املصادر " إىل أن ( ، بدون  حممود) ويشري  

التارخيية ذكرهم يف كثري من األحيان املهندس ابن السيويف وهو كبري مهندسي دولة الناصر حممد 

ة الناصر حممد ، وكذلك أسرة ابن بن قالوون والذي أشرف على الكثري من العمائر يف دول

الطولوين اليت اشتهر مجيع أفرادها باهلندسة وعلى رأسهم أمحد بن أمحد بن علي ابن عبد هللا كبري 



122 

مهندسي مصر والذي لقب باملعلم وظلت هذه األسرة يسند إليها اإلشراف على إقامة العمائر 

  543ص" . السلطانية 

كان هلم وضع اجتماعي " أسرة ابن الطولوين  أن( بدون ) ويضيف املصدر السابق  

مرموق حيث كانت هلم مصاهرة مع السلطان الظاهر برقوق ، واستمرت هذه األسرة تقدم 

مهندسيها يف عصر السلطان الظاهر أبو سعيد جقمق وحىت عصر السلطان قايتباي ومن أشهر 

 542ص" . مهندسيها يف ذلك الوقت البدر ابن طولوين 

ت املعدنية اململوكية اليت أعدت لالستخدام الداخلي يف تلك العمائر سواء وعن املشرغوال 

 .  منها الدينية أم املدنية وهي موضوع هذا البحث

تقدم كنوع من النذور توضع على (  81شكل  ) عداناتففي املساجد كانت الشم 

على موائد خاصة جانيب احملراب أو على جنبات املبىن أو يف القصور أو البيوتات فكانت توضع 

 . هبا 

فهي من حيث شكلها تتعايش معماريًا مع املبىن والطراز املعماري املوجودة بداخله وكأهنا  

مآذن مصرغرة أو كأهنا مآذن مصرغرة أو كأهنا قاعدة لعمود وإذا أضيفت إليها الشمعة أصحبت  

 . ليالً كالعمود فتكون يف توافق مع ما حوهلا من عناصر أخرى وتستخدم يف اإلضاءة 

من املشرغوالت اليت كانت تستخدم بكثرة يف العمائر سواء الدينية (  89شكل  )واملباخر  

أو املدنية حيث كانت إما تعلق يف األسقف أو يف الدعامات اخلشبية بني األعمدة حيث ينساب 

عليه دخان البخور يف أرجاء املبىن من الثقوب املوجودة يف فطاء املباخر فيشمل املكان ويطفئ 

 . جواً روحانياً معطراً 
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سطواين مياثل العمود اإلقبة والبدن فالرغطاء على هيئة ، واملبخرة ذات شكل معماري  

 . فتعلق أو يكون هلا أرجل فتوضع على موائد معدة هلا فتؤدى الرغرض نفسه 

فقد كانت تعلق يف الصحن األوسط للمبىن أو أسفل القباب أو (  55شكل  )أما التنانري  

توضح يف البهو أو يف فناء املبىن إذا كانت هلا أرجل لكي يتناسب حجمها والفراغ احمليط هبا 

 .واخللفيات 

ولقد كانت أحياناً تأخذ شكل الفراغ احمليط هبا فنهايتها من أعلى تكون على شكل القبة  

يف مسجد وهي  اليت حتتها وكذلك يعلوها اهلالل املوجود على أعلى املنرب اخلشيب إذا كانت معلقة

تضاء ليالً بواسطة القناديل اليت حتملها حيث ترسل أضواءها على جنبات اجلدران واألرضية أما يف 

وقت النهار فقد كان الضوء ينفذ من خالل نوافذ من اجلص املفرغ املزخرف بأشكال هندسية 

واإلنارة اليت عشقت بالزجاج امللون فينساب على اجلدران واألرضية عالوة على فتحات التهوية 

قصد املعماري وجودها ما يؤكد العالقات القائمة بني املعماري واملشرف أو املهيمن على املبىن  

 . ككل 

أما األبواب املصفحة فقد كانت ميداناً لإلبداع الفين ملا عليها من زخارف ونقوش مسبوكة  

طحها مبسامري الربشام فتوضع بعد تصفيح املصراعني بألواح النحاس وتثبت تلك الزخارف على س

وقد أصبحت الطريقة املفضلة لصناعة األبواب اململوكية مكونة واجهة للمبىن فيتكامل مع بقية 

 .بقية التصميم الداخلي للعمائر  العناصر املعمارية للواجهة أو من الداخل أيضاً مع

 ( :ة ية اململوكيقيم الفنية يف املشغوالت املعدنالتصميم لل) البناء الفين  - 4

عملية البناء الفين واليت نعين هبا هي التصميم وهي ذات أمهية كبرية نظرًا لتعدد وتنوع  

املشرغوالت اململوكية ، وكان البد من التعرف على عملية الصيافة املشرتكة بينها ، وبالرفم من أن  
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وهو اخلطة أو كلمة تصمم هلا استخدامات ومعاين متعددة ، فإن الباحث سيتبىن املعىن العام هلا 

 . التنظيم أو التنسيق 

    (  م 8918، فتح الباب  )يعين به هذا البحث جمال  ، ويفهو ختطيط لشيء ما  :التصميم 

تلك العملية الكاملة لتخطيط شكل ما أو إنشائه بطريقة ليست مرضية من الناحية " 

حلاجات  الوظيفية فحسب ، ولكنها جتلب السرور إىل النفس أيضًا ، وهذا إشباع

 9ص" . عيا ومجالياً يف وقت واحد اإلنسان نف

كارية ألنه يسترغل ثقافته وقدراته ولذا تعتمد عملية التصميم على قدرة املصمم االبت 

 حتقيق الرغرض منه أو التخيلية ومهاراته يف خلق عمل يتصف باجلدية ، ويؤدي إىل

 .الوظيفية 

 :اآلخر التصميم عملية ذات شقني يرتتب كل منها على و  

يشتمل على الدوافع أو املؤثرات أو احلاجات اليت يستجيب هلا االنسان فيعمل  : الشق األول 

فيها عقله وخرباته مبا حتتويه هذه اخلربات من معلومات ومهارات إلجياد تصور ذهين أو استبصار 

 . للعمل املراد إنتاجه وهو يف عمله يكون متأثراً بالبيئة االجتماعية والثقافية واالقتصادية احمليطة 

يشتمل على األشكال املادية اليت تأيت كنتيجة لكل املراحل السابقة وتوظيف :  الشق الثاين

 .جات اإلنسانية العناصر واألسس الفنية املتبعة ملقابلة احلا

التصميم عملية تنشأ يف العقل ، نتيجة ملؤثرات " إىل أن ( م 8973ريد ، ) ويشري  

 859ص" . ر يف األشكال املادية خارجية ، وتوجهها إرادة الفرد إىل الظهو 
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  : بعض التعريفات للتصميم واملصممني يف جمال الفنون 

، فعندما نصمم  BROUNO MUNARIاملصمم هو خمطط ذو إحساس مجايل  

فنحن هنتم باألعمال اليت هتيج احلواس باإلضافة لألعمال الفنية اليت تؤدي وظيفة نافعة 

HERBERT READ . 

التصميم هو ذلك ااجمال من اخلربة " أن ( م 8913،  عزت) ويف هذا السياق يرى   

اإلنسانية واملهارة واملعرفة والذي يهتم بقدرات االنسان ، إلدراك ااجمسمات والرتتيب والقيمة 

والرغرض واملعىن املوجود يف األشياء والنظم احمليطة به وإعادة تشكيلها لتالئمه بطريقة أفضل 

BRUCE ARCHER  . "14ص  

واملصمم وفق تلك التعريفات يقوم على التوفيق بني استيفاء الرغرض الوظيفي وبني  

التشكيل اجلمايل ملادته ، وال يعتمد على معرفته اخلاصة بعناصر وأسس وقيم التصميم فحسب 

ستعمال وإمنا يعتمد يف الوقت نفسه على معرفته اخلاصة باملواد ، واألدوات ، وبتصميم منتجاته لال

 . فهو يستعرض لنا يف تصميماته ذوقه الفين من خالل مهاراته وقدراته 

وطاملا كان الفنان املصمم ذو حساسية للقيم الشكلية ومدرك هلذه العالقة ، ويؤديها  

 . بنجاح فإن اإلنتاج النهائي له ميكن أن يصبح عمالً فنياً 

كل واحد ، ولقد تعددت اآلراء فيه فيعرفه   هو الذي ينظم ويوحد األجزاء والعناصر يف :التكوين 

املقصود بالتكوين صفة اجلشتالت السائدة يف العمل واليت " بقوله ( م 8975البسيوين ، )  

تعطي له فردية متيزه عن فريه من التكوينات وهي الصيرغة أو السحنة أو الكل العام للعمل  

 848ص" . الفين  
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اجمموعة العناصر املكونة للعمل الفين ويضيف ومعىن ذلك أن التكوين وحدة مكتملة  

بأنه اسم آخر لوحدة العمل الفين أو الرتكيب أو " يف موضع آخر( م 8975) املصدر السابق 

اهليئة العامة أو الشخصية اليت يؤول إليها العمل الفين واليت تكتسب مالحمها أثناء منو العمل ويعين 

 52ص" . الكل أيضاً 

فًا بني الفنانني يف تعريف معىن التكوين من حيث نقطة البداية أو إال أن هناك اختال 

النهاية فهناك من يرى أن التكوين يولد معهم أثناء العمل ومنهم من يسعى إىل حبك العناصر 

 .مع البعض اآلخر ليؤكد التكوين  بعضها

ز قيمتها يف هذا وذاك يعمل على إجياد االرتباط بني جمموعة العناصر اليت يستخدمها إلبراو  

وحدة فنية تندمج فيها العناصر متجهة حنو التكامل ، وإن كان بعض الفنانني ال يعتدون كثرياً 

بكلمة تكوين وهم يناقشون أعماهلم ااجمردة والبعيدة عن الطبيعة ، ويستخدمون كلمة التصميم 

 . حيث أهنا تشتمل على التكوين وأهنا أكثر مشولية 

إىل ( م 8966مايرز ، ) التصميم من حيث العناصر فيذهب وهناك من يدمج التكوين ب 

مفردات التكوين وهي اخلط والفاتح والرغامق واللون وامللمس والشكل ؛ فبرتتيبها تعطي " أن 

مكونات الشكل ااجمسم مبا فيه من فرافات ، ومساحات هندسية وفري هندسية واليت يراها جاءت 

يندفع إىل خلق تكوين مكون من اخلطوط واأللوان طبقًا ألسس التصميم فهو يرى أن الفنان 

وامللمس وفريها ويفكر يف معاين التصميم وأن تلك األسس احلسية من وجهة نظره هي السيطرة 

والتكامل والتوازن والرتديد والنسبة تظهر يف التكوين معتمدة على املفردات والعناصر اليت 

 546ص" . أوضحها
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 :التصميم والتكوين 

 .م على خطة تنتهي بإجياد املنتج هو تلك العملية اليت تقو التصميم 

مفردات املنتج املرتبطة بالنواحي الوظيفية ، : والتكوين يشتمل على مفردات التصميم أي 

وكذلك بالطرق التقنية املستخدمة ملراعاة النواحي االقتصادية ، وعوامل البيئة هذه من ناحية ، 

ة جبمال الشكل، ومن هنا نرى أن التصميم والتكوين مكمالن ومن ناحية أخرى النواحي املرتبط

ويف العمل الفين التشكيلي متحدان العتمادمها على عناصر شكلية حتقق قيمًا شكلية يف العمل 

الفين ؛ فكل منهما يستخدم العناصر وفق التصور الذهين املسبق لفكرة ما للعمل الفين مستخدماً  

إلنتاج الشيء املراد تصميمه أو تكوينه باملعىن الفين شريطة أن كل اخلربات واملهارات الالزمة 

يكون التصميم للعمل أو املكون له هو املنفذ ؛ ألن التنفيذ إحدى حلقات العملية االبتكارية ، 

فبداية من التحضري أو التصور الذهين ومروراً بالتنفيذ تكون للمنفذ الصالحية على التعديل وإعادة 

 .لعمل الفين املراد الوصول إليه ملعاينة الذاتية له واستبصاره لالصيافات نتيجة ا

ويف تلك العملية تكون صيافاته حمملة بالقيم اليت يريد إرساءها يف عمله الفين من تفاعل 

 . العناصر اليت مشلها إنتاجه 

 :العناصر واألسس املتفق واملختلف عليها  - 5

ا بناء العمل الفين فلقد اختلف الكثري من أما فيما خيص العناصر واألسس اليت يتم هب 

الكتاب واملتخصصني يف االتفاق على ماهيتها وعددها ، والتفريق بينها بل خلطوا فيما بينها وإن 

وهي الشكل واخلط وامللمس واللون واالختالف على : كان االتفاق على العناصر الفنية اآلتية 

 . السطح والفراغ واملساحة 
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وحدة البناء األساسية يف العمل الفين اليت جتمع : إال أن الباحث يرى أن الشكل هو  

العناصر الفنية كلها أو بعضها ، وهو اإلطار الذي يتضمن جمموعة السطح ، والفرافات ، 

واخلط هو الذي حيدد األسطح واملساحات وبالتايل الفرافات الناجتة أما األسس . واملساحات 

كانت الوحدة ، واالتزان ، واإليقاع ، وكان االختالف حول الرتابط والسيطرة النسبة املتفق عليها ف

 . والتناسب 

نرى أن الرتابط ما هو إال التفاعل داخل الوحدة أما السيطرة فهي تأكيد عنصر  ولكننا 

 على العناصر األخرى ، وإمنا يرجع ذلك إىل طبيعة العمل الفين حيث تكون السيطرة أحيانًا صفة

 . للعمل الفين تساعد يف إبراز ما حيمله من قيم 

أما النسبة والتناسب كأساس ، فالباحث يرى أهنا ضرورية إلجياد الفروق بوضوح على أال  

تفقد العالقة يف بنائية العمل الفين ذاته ، مث أهنا العامل املشرتك بني الوحدة واالتزان واإليقاع ، 

أن عالقات التناسب جيب أن حتس إذا كان ( " م 8914م ، جيال) وألهنا حُتس بديهيًا فيذكر 

 92ص" . املراد إدخاهلا يف عمل مرئي أما القول بأنه ميكن إثباهتا بالتحليل فقط فهذا ال يكفي 

ومن هنا نرى أن العناصر اليت يستخدمها الفنان أو املصمم يف عمله واليت يستشعر  

تها الذاتية اجمموعة من األسس فُيخرج عمله حممالً إمكاناهتا وحاجة العمل هلا فيضعها وفق رؤي

 . بقيم فيتلقاها املتلقي أو الرائي واملتذوق 

العمل الفين احململ بالقيم يعين تفاعل وعالقة العناصر متبعًا ألسس معينة يتلقاها : القيم الفنية 

تلف من شخص املتلقي يف سياق ثقافته وفكرته وخرباته ويستشف منها ما حتمله من قيم وهي خت

 . آلخر 
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فالقيم الفنية هي حمصلة استخدام العناصر الشكلية وصيافتها وترتيبها وتوزيعها تبعاً  

ألسس متفق عليها ، وهي تتأثر إىل حد بعيد مبهارات الفنان التقنية وخرباته املعرفية وأحاسيسه 

 . الذاتية 

تشفافًا من روح العقيدة الدينية فالفنان والصانع املسلم تبلورت رؤيته الذاتية ألعماله اس 

واملنطلقات الفكرية اليت كانت التزامًا روحانيًا من قبل الفنان ملا تنتجه يداه ، وهو ما أشرنا إليه يف 

الفصل الثاين بوحٍي من عقيدته وبأساس روحاين يدعو اإلنسان إىل حسن اإلدراك وصلته بالوجود 

ملشرتك الذي يوحي بالقانون الذي تقوم عليه سائر حىت حيقق إدراكًا أعم وأمشل ، والكشف عن ا

األشياء فخضعت أعماله باحلس الفطري إىل كل املقومات الفنية الواجب توافرها يف املشرغوالت 

اليت صنعها ؛ حيث راعى فيها االتزان يف كل أعماله من رؤيته ملا حييط به من مظاهر طبيعية ومن 

، فرتجم ذلك (  58الذاريات . )  {سِكُمْ أَفَال تُبْصِرُونَوَفِي أَنفُ}: نفسه كما يف قوله تعاىل 

 . وظيفياً يف أعماله واستخداماته اليومية وفق متطلبات عصره والظروف املعيشية السائدة 

فاتسمت أعماله باإلفالق من أعلى حتقيقاً لرؤيته اليومية لألفق وبنهايته وتالشي كل شيء  

هار ، ومن تتابعه لليل والنهار مواقيت الصالة وانتظاره لألهلة مهما بلغ به األمد ، كالليل والن

تولدت قدرته الرياضية ومن مالحظته للجزء من خالل الكل يف األشياء يرسخ لديه حس التناسب 

 . بني األشياء 

من أهم العناصر اليت حتفظ للعمل الفين وحدته هي الشكل واألرضية واليت : الشكل واألرضية 

سلم يف صيافتها سواء يف األعمال املسطحة أم ذات األبعاد ، فالشكل ميثل لديه برع الفنان امل

املضمون الرئيسي املراد التعبري عنه ، على حني أن األرضية متثل اجلو املالئم الذي يتناسب 

 . والشكل والذي يف كنفها يربز هذا الشكل ويأخذ معامله وحيقق مضمونه 
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لشكل مع األرضية يف هيئة إطارات زخرفية أو معاجلة ففي أعماله اليت يتفاعل فيها ا 

سطحية ملشرغوالته نراه يربع يف تبادل الشكل مع األرضية ؛ ففي زخارفه نراه يؤكد الشكل يف  

كتاباته النسخية والكوفية املتفاعلة مع األرضية النباتية أو وحداته النباتية املتكررة مع أرضيتها 

نباتية أو اهلندسية أو الكتابية يف تكرارها يف إطارات زخرفية اهلندسية ؛ بل أنه يف وحداته ال

فاألرضية الناجتة وهي متثل السالب هي مبنزلة شكل ، مث إن الفرافات الناجتة من جمموعة اإلطارات 

وتداخالهتا متثل شكاًل وهو بذلك يؤكد سيطرته الفعالة ، وأحكامه للتفاعل بني الشكل واألرضية 

ية أخرى يرد على املزاعم اليت تقول بكراهيته للفراغ وفزعه منه بل هي يف من ناحية ، ومن ناح

احلقيقة قدرته وسيطرته الفائقة للتحكم يف املساحة يف توالدها املستمر والذي جيعل للرائي احلرية يف 

البداية من أية نقطة لكي يستمر إىل ما ال هناية وهو يف تبادله بني الشكل واألرضية يريح الرائي 

 . ال يربك ذهنه و 

ولعل اهتداء الفنان والصانع املسلم حلل مشكلة الشكل واألرضية يف مشرغوالته املعدنية  

اململوكية ليس فقط لتحقيق األفراض الفنية ؛ وإمنا يف اإلحساس هبا والقدرة على متيزها وإدراكه 

ألمهية األرضية يف العمل الفين ، فإنه يوليها األمهية نفسها اخلاصة بالشكل من حيث حتديد 

 . ساحتها ومعاجلتها باخلطوط واملالمس م

أما مراعاته للشكل واألرضية يف أعماله ذات األبعاد فهو جيعل من أعماله شكاًل حمسوباً  

يف أبعاده مالئمًا ملا حييط به من خلفيات ، وقد برع يف ذلك من حيث شرغله للفراغ الناتج 

تتواءم وأشكاله اليت يضعها سواء كانت  ألعماله ، وكيف أن البيئة احمليطة ألعماله وكأهنا أرضية

 . تنانري معلقة أم مشعدانات أم مشرغوالت خشبية أم أعمدة رخامية أم سجاجيد وفريها
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ففي سيطرته على تفاعل األرضية وأشكاله يضرب املثل للقدرة الفائقة يف ذلك واليت  

نسقة هذا ما جعله ينتج يستمدها من آيات هللا يف كونه من حوله ، وكيف أهنا تعيش يف دميومة م

أعمااًل حتقق فيها تفاعل العالقة بني اهليئة العامة ملشرغوالته ، وكيفية تنظيمه للزخارف على 

سطحها من حيث مالئمة كل زخرفة ملكاهنا على سطح املشرغولة وإعطاء السيطرة ألحد العناصر 

اجتة من جراء الشكل واألرضية الزخرفية يف املكان البارز من املشرغولة ، ويف حساباته للفرافات الن

مث مراعاته لطريقة تنفيذ الزخرف بطرقه املتعددة ومناسبة كل طريقة يف وضعها على سطح املشرغولة 

 . مع إمكانية اخلامة املستخدمة يف تشكيل املشرغولة 

 : اململوكية مشغوالت املعدنية للاملميزة اإلسالمية الوحدات الزخرفية  - 6

اليت أستخدمت يف شىت جمموعة متنوعة من الوحدات الزخرفية الفنان اململوكي استخدم  

إال أنه التزم باجلانب اجلمايل من ناحية مث الوظيفي من ناحية أخرى حىت ال الفنون اإلسالمية ؛ 

يعوق أحدمها اآلخر من حيث املقابض أو املعلقات ملنتجاته مثاًل ، ولقد استطاع الفنان والصانع 

ة بني أكثر من عنصر زخريف سواء كانت تلك العناصر كتابية أم هندسية أم حيوانية أم نباتية املزاوج

، فقد مجع بينها يف صيافة حمكمة وتآلف ووحدة فنية ال يشعر فيها املتأمل بالتنافر بل يف تفاعل 

اسع الذي وثراء وكأهنا كائنات تدور يف فلك مرسوم وتتساوى فيه كآيات كونية يراها يف احمليط الو 

فهو يف استخدامه للعنصر  ؛تعيش فيه كل العناصر والكائنات وتدل على عظمة الوجود اإلهلي 

الزخريف والذي جعله ميدان إبداعه الفين ووصل بابتكاراته اليت ال ختضع للنظرة الواقعية وهو ما مل 

متيز به الفن يصل إليه فريه من أهل الفن يف أي حضارة من احلضارات األخرى إىل احلد الذي 

ين فن زخريف عُ " إىل أن الفن اإلسالمي هو ( م 8977مصطفى ، ) اإلسالمي بعامة ، ويشري 

 44ص" . بتنوع العناصر اليت استعملت فيه للرغرض الزخريف احملض 
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جياد تكوينات ذات إيقاع فين يعترب قيمة إ " يف( ه 8412الباشا ، ) ويؤكد على ذلك  

نية فيتجلى هنا الطابع الزخريف يف حرص الفنانني املسلمني على زخرفة أساسية يف كافة أعماله الف

  811ص ".منتجاهتم الفنية بشىت أنواع الزخارف من نباتية وكائنات حية وهندسية وكتابية 

 ( : 52، 42، 32شكل )الزخارف النباتية  -( أ 

هي أحد العناصر الزخرفية واليت القت عناية خاصة من الفنان والصانع اإلسالمي على  

مشرغوالته املعدنية ، حيث متيزت باجلودة واإلتقان والتنوع ، فقد استخدمها بطريقة اصطالحية 

نفور " إىل ( م 8941،  زكي) مبتعدًا عن حماكاة الطبيعة ، ويرجع السبب يف ذلك كما يذكره 

  41ص" . من تقليد اخلالق عز وجل يف صدق متثيل الطبيعة املسلمني 

 

 
     

     
 
 
 
 
 
 

 (23)شكل     
 جمموعة من الزخارف النباتية اإلسالمية                                            

 وزهرة اللوتس النخيليةر أوراق العنب واملراوح يكتحو                                             
 q.B.Gresbooch,Archive P.25عن  نقاًل                                             

 
 
 

 

 (األرابيسك)جمموعة من الزخارف اإلسالمية املورقة :  (24)شكل 
 q.B.Gresbooch,Archive P.27عن  نقاًل                              



133 

 

 

 
 

 

 (25)شكل 
 مرفوعة من بعض األعمال املعدنية من زخارف األرابيسك جمموعة

 q.B.Gresbooch,Archive P.28عن  نقاًل        
استخدم الفنان والصانع اإلسالمي أفرع النباتات واألوراق على هيئة خطوط منحنية أو ملتفة 

ووريقات ، قد تظهر بينها زهور " ذلك بأنه ( م 8962األلفي ، ) يتصل بعضها ببعض ، ويبني 

وقد خترج منها فصون ومتتد على هيئة األقواس أو ثنيات أو حلزونيات يف أطراد أو تتابع أو 

تشابك أو تقاطع ، وعلى تلك الرغصون أوراق أو زهور تشرغل الفراغ احملصور بينها ، وفيها تكرار 

وكأهنا رسوم  وتقابل وتناظر ، وهو ما يعرف باألرابيسك ، واليت تبدو من شدة بعدها عن الطبيعة

ولقد كان هذا التحوير والتنسيق والبعد عن الطبيعة من جانب الفنان هو  845ص" . هندسية 

ترمجة لفكرة وأحاسيسه جتاه عقيدته يف البحث عن احلقيقة الالمتناهية من خالل واقع مادي 

ية ألي أخضعه ألسس رياضية وفينة من حيث التوازن والتقابل والتماثل ، وهي من األسس الرئيس

عمل فين إال أنه على الرفم من ذلك فقد استخدم عناصر نباتية قريبة من الطبيعة مثل عناقيد 

 .أوراق األكانتس يف بعض أعماله  العنب أو

 ( : 72،  62شكل )الزخارف اآلدمية واحليوانية والطري  -( ب 

لقيت اصطالحية و وهي تشتمل على الرسوم اآلدمية واحليوانية والطري ، وقد نفذها بطريقة  

وبرع فيها ألهنا تتفق يف تركيبها والبعد عن احلقيقة وحماكاة الطبيعة من الفنان املسلم الرتحيب ، 
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فهو مل يرمسها لذاهتا ؛ وإمنا كان يتخذ منها عنصرًا زخرفيًا حمورًا ليحقق منها فرضًا فنيًا يف أعماله 

الزجاج جنبًا إىل جنب مع الزخارف األخرى ، سواء املعدنية أو اخلشبية أم املنسوجات أم اخلزفية و 

حيث توجد داخل جامات أو إطارات على أساس التقابل أو التدابر ، ومن احليوانات اليت 

استخدمها األسود والفهود والفيلة والرغزالن واألرانب وكذلك الطيور الصرغرية ولعل أشهرها البط 

ية يف تتابع أو بوضع متقابل أو حماط واستخدامه كعنصر زخريف بكثرة يف هيئة جمموعات دائر 

 . بعنصر زخريف آخر قد يكون نباتياً أو هندسياً 

 
 
 

 
 

 األعمال املعدنية بعض ية املرفوعة منجمموعة من الزخارف اآلدم:  (26)شكل 

 اً تويالحظ فيها عمليات التجزئ الشكلي والتحوير حبيث تصبح عنصراً زخرفياً حب
   

 

 

 

 (27)شكل 
 زخارف األمساك والغزالن واألرانبجمموعة من 

 اإلسالمي نفس املنطق السابق يف التحوير الزخريف الفنانوقد اتبع 
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 ( : 92 -82شكل : )الزخارف اهلندسية  -(  ج

متثل الزخارف اهلندسية أحد املعامل األساسية يف الفن اإلسالمي ، وعلى الرفم من شيوع  

احلضارات إال أهنا متثل أمهية خاصة وشخصية فريدة للفن استخدامها يف الفنون األخرى عرب 

اإلسالمي ، حيث أهنا النمط الذي متيز به انطالقًا من العقيدة اإلسالمية ، والتعبري عنها ورؤية 

الفنان املسلم إىل الكون من حوله ، وتركيباته الرياضية والقوانني اليت حتكمه بالنقطة ، وهي مركز 

و يراها يف الكعبة املشرفة حيث تتسع ويتجمع حوهلا املصلني ، ومن املنطقة اإلشعاع والتجمع ؛ فه

فعندما يراه رأسياً . يتولد اخلط ، وهو اإلشعاع املنطلق منها فيكون مستقيمًا إما رأسيًا أو أفقيًا 

يستشعره عموديًا حنو السماء يف صلة قلب املؤمن بربه ، مث يراه أفقياً جبسم اإلنسان عند السكون 

 .والنوم ورؤيته للمنحىن يف األفق ويف حركته وركوعه وسجوده 

مث النقطة وهي مركز الدائرة ويف طواف املسلمني حول الكعبة ، فيصنعون بأجسادهم  

حميطًا للدائرة اليت ال هناية هلا وال ابتداء ، ويف الدائرة اليت يطوف عليها املسلمون حول الكعبة 

ن املربع إمنا حفت به الدائرة من الداخل أو اخلارج فأصبح ذات املسقط املربع ؛ حيث يرى أ

 . للمربع لديه معىن خاصاً ألنه يكمن بني أضالعه األربعة قوة إميانية خاشعة 

، هي (  34يس )  {وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ}: والدائرة عنده هي األفالك لقوله تعاىل  

 . نظام الكوين فيما يراه وما يؤمن به نتيجة الالهنائية حيث تنمو وتتسع فتشمل ال

وإذا كان املربع والدائرة مها أساس زخارفه اهلندسية ، فإنه استطاع أن خيرج لنا أشكاالً  

تتصف باالنبثاق والتوالد واالنتشار معتمدة على اخلطوط والزوايا لتكوينات هندسية متعددة ، 

إال أهنا توحي باحليوية والتمدد ولعل من أهم منها البسيط واملعقد ، وحتكمها القوانني الرياضية 

 . مبتكراته اهلندسية ما يطلق عليها األطباق النجمية 
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 جمموعة من الزخارف اهلندسية املستمرة واألطباق النجمية (28)شكل 

 : Issam El-Said and Ayse Parman نقاًل عن
 Geometric concepts in Islamic Art. P.93, 94 

  

 
 مراحل تكوين األطباق النجمية: ( 29)شكل 

 : Issam El-Said and Ayse Parman نقاًل عن
 Geometric concepts in Islamic Art. P.108, 109 
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وذلك الختاذها هيئة الطبق فهي تتكون من خطوط متقابلة ومتقاطعة ومرسومة برتتيب  

 . هندسي خاص حتصر بينها أجزاء الطبق النجمي 

فالنجمة اليت " مكونات الطبق النجمي على النحو التايل ( م 8977 مصطفى ،) ويشرح  

، والكندة الكبرية السروة ، واللوزة مضاهلة ، وهي األصرغر حجمًا من  تتوسطه وتسمى ترساً 

، وعدد كل منها يتفق وعدد فصوص النجمة  ط وحدات الكندات واللوزات بالرتساالكندة ، وحتي

  35ص"  .  الرتساتتوسط الطبق  اليت

وقد تعددت أشكال األطباق النجمية تبعًا لتعدد أجزائها ، وفق عدد أضالع النجمة اليت  

تتوسطه وذلك تبعًا للمساحة املراد زخرفتها ، ولقد شاعت زخرفة األطباق النجمية يف العصر 

اململوكي وشاع تكوينها من اثين عشر جزءًا أو أربعة عشر جزءًا وذلك خالل القرنني السابع 

لثامن اهلجري والثالث والرابع عشر امليالدي ، وإن كان هذا مل مينع من استخدام األطباق وا

النجمية املسدسة واملثمنة الشكل ، فقد أصبحت األطباق النجمية إحدى املميزات اهلامة للعصر 

اململوكي ، حيث أهنا متثل أقصى ما بلرغته التكوينات اهلندسية من تطور على أيدي الفنانني 

صناع الذين كان هلم فضل ابتكارها ، باإلضافة إىل تكوينات هندسية من خطوط متشابكة يف وال

زخرفة األرضيات بلرغت حد التعقيد والتشابك ، وهناك أنواع من الزخرفة اهلندسية مكونة من دوائر 

وأنصاف دوائر بداخلها زخارف تأخذ شكل خطوط مزدوجة ترسم بصورة متتابعة داخل هذه 

 . عو إىل مزيد من التأمل وحماولة فهم أسرارها الدوائر تد

 ( : 31،  31شكل )الزخارف الكتابية  - (د ) 

اختص الفن اإلسالمي باستعمال الكتابة العربية دون فريه من الفنون ، وذلك كعنصر  

 . زخريف ملا تتميز به من خصائص فنية وليونة حروفها وسهولة حركتها وقابليتها للتشكيل والزخرفة 
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ولقد ساعدت الفنان والصانع على أن يشكل منها وفق أشكال مشرغوالته وإمكانية  

 .اخلامات اليت يستخدمها حيث كانت تتخذ شكل اإلطارات األفقية العريضة والضيقة 

 (31)شكل 
 يف إطارات ودوائر مرفوعة من األعمال املعدنية زخارف كتابية نسخية

 والتكرار املتناغم واألرضيةعنصر الرتابط بني الشكل ويالحظ 

 

  

 

 

 

 
 

 (31)شكل 
 كتابات نسخية يف إطارات مستقيمة ومنحنية 

 ويالحظ مهارة الفنان يف توزيع مفردات الكتابة يف كل احليز الفين
  2ج. موسوعة التحف املعدنية اإلسالمية  نقاًل عن( 31)، ( 31)شكل  

ومنها ما كان ميتد على مسافات طويلة على جدران العمائر كما كانت تتخذ أشكاالً  

والفنان يف كل منها يربز مهاراته الفائقة يف توظيف حروف ، هندسية كالدائرة واملربع واملثلث 

الكتابة داخل املساحة املخصصة هلا مع احملافظة على قواعد الكتابة وأصوهلا ، فوصل اخلط العريب 
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إىل أن ( م 8969مجعة ، ) مستوى رفيع يف اجلمال الزخريف ، وأصبح عنصرًا متميزًا ، ويشري  إىل

"  جمااًل استطاع العرب واملسلمون بعامة أن يظهروا فيه عبقريتهم الكامنة" فن الكتابة أصبح 

 . ، وملا ال وهي لرغة القرآن  514ص

القرآن ، والكتابات الدعائية فقد ظهرت احلاجة إىل زخرفة العمارة اإلسالمية بآيات  

والتارخيية ، فكانت الكتابة العربية اجلدارية يف املساجد بدياًل لصور الشخص واحليوانات اليت  

ميكن القول " أنه ( م 8972العجمي ، ) كانت تستخدم يف زخرفة العمارة قبل اإلسالم ، وتذكر 

سالمية واحتياجاهتا الداخلية من تأثيث ، أن الكتابة العربية كعنصر زخريف نشأ مع نشأة العمارة اإل

فاستخدمت الكتابة ليس فقط بقصد التربك أو توقيع صاحب العمل بل لتكون عنصرًا زخرفياً 

جعلت اخلطاطني واملزخرفني يستخرجون " إىل أهنا ( م 8971السجيين ، ) ، وتشري  6ص" لذاته 

الذي استعصى معها تباين العنصر الكتايب منها أمناطًا زخرفية متعددة فاية يف اإلبداع إىل احلد 

وسط تلك التناوالت الزخرفية املتعددة وقدرهتم على شرغل الفراغ الناتج بني احلروف اليت تكون يف 

 585ص" . حد ذاهتا نوعاً من التوازن الزخريف 

ولقد أدرك الفنان املسلم حبسه أن احلروف العربية هلا القدرة يف أن تكون أساسًا لعناصر  

زخرفية ، فنهايات احلروف وسيقاهنا وأقواسها وخطوطها الرأسية واألفقية كلها عناصر زخرفية ميكن 

زاوجة بني الربط بينها وبني العناصر الزخرفية األخرى اليت جنح يف املزاوجة بينها ، بل إن تلك امل

هذه العناصر املختلفة أعطت له آفاقًا واسعة لالبتكار الزخريف يف األعمال ، واستخدامه هلا  

 . كوسيلة للربط بني الوحدات الزخرفية أو مللء مناطق وجامات على أسطح مشرغوالته 

وكان لتعدد أنواع اخلطوط سواء الكوفية منها أو النسخية ، واليت برع الفنان املسلم يف  

يافتها أن أعطته من الصالحية يف أن يقدم لنا معاجلات زخرفية من احلروف العربية ، برفم تنوع ص
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اخلامات اليت استخدمها من فسيفساء ومرمر وحجر وجص ومعادن وأخشاب وعاج وخزف 

ومنسوجات كان له أثر واضح يف ترغري طرق رسم احلروف ، وبالتايل ساعد يف تطوير الكتابة 

 . ء أشكاهلا حىت تتالءم وطبيعة تلك اخلامات العربية ، وإثرا

ومل يكتف الفنان املسلم بالتنوع يف أشكال احلروف وابتكار األنواع املختلفة منها بل جلأ  

إىل التنوع يف تكوينات وتشكيالت هذه احلروف ، وبداياهتا وهناياهتا حمققًا من خالهلا قيمًا فنية 

 . إليقاع والرقة والوقار توحي مبعاين السكون واحلركة والنمو وا

 : التحوير الزخريف   (ه ) 

يف مشرغوالته  اململوكيفيما تقدم من عرض للعناصر الزخرفية اليت استخدمها الفنان  

املعدنية وكيف استطاع أن حيقق من خالهلا قيم فنية يف معاجلته ألسطحها حيث التحوير الذي 

م قدرة للتقليد واحملاكاة ومع امتالكه لتلك القدرة التزم به لعناصره وبعدها عن الطبيعة ليس عن عد

، فلم تكن هذه هي فايته بقدر ما كان يستخرج ويكتشف مضامني فكرية ومجالية يراها يف 

الطبيعة ، وأراد أن يعرب عنها مؤكداً أن التحوير الذي يسلكه يف معاجلته للعناصر النباتية أو اآلدمية 

عالقات والصيافة التشكيلية بوجه عام سواء كان ذلك يف العنصر واحليوانية والطري ال تقلل من ال

نفسه أم يف عالقته ببقية األجزاء األخرى ، وهو يف هنجه هذا إمنا يعرب عن إميان راسخ بأن هللا 

خالق كل شيء ، فقدره تقديرًا وال حيق ملخلوق أن يضاهي خلق هللا ، فهذا منشأ الفكر 

 . الفنان املسلم لتحقيقه  اإلسالمي ونظرته للفن واجتاهات

فقد استلهم فنه وسعى وراء خياله يف إطار حسي ديين مرهف يبحث عن الالمتناهي ،  

ومع ذلك أخضع حسه إىل أسس رياضية وفنية تقوم على التوازن والتقابل والتماثل واإلشعاع 
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فكر اإلسالمي فكانت أعماله اليت توحي للمشاهد هلا والتأمل مبعان عميقة وتستشعرها جبوهر ال

 . والعقيدة اإلسالمية 

 :  التكرار (  و ) 

ولعل ظاهرة التكرار الذي ميزت زخارف الفن اإلسالمي بعامة وجعلت البعض يصفه بأنه  

فن زخريف نتيجة تكرار أو ترديد للوحدات الزخرفية أو تكرار األجزاء يف العمل الفين الواحد ، 

جلأ إىل التكرار يف وحداته الزخرفية أو تكراره ألجزاء يف العمل أو املشرغولة  اململوكيولعل الفنان 

الواحدة إمنا هي ترمجة لسعيه وراء احلقيقة الكونية الكربى القائمة على التكرار حتسبًا ملشاهداته 

:  اليومية ومالحظاته ملا حوله مث وازعه الديين وإميانه ، ونستشهد بالقرآن الكرمي يف قوله تعاىل

تِلْكَ آيَاتُ  }: ، وقوله تعاىل (  8هود )  {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِريٍ}

،  فالقرآن الكرمي حيمل الكثري بني آياته لظاهرة التكرار لرييد هللا  ( 5الشعراء )  {الْكِتَابِ الْمُبِنيِ

يه ، لكي ال يكون للناس حجة بعد الرسل ، ومن تلك اآليات هبا التأكيد والتثبيت ألوامره ونواه

، (  4 – 8القارعة ) {(4) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (5)مَا الْقَارِعَةُ  (8) الْقَارِعَةُ}: قوله تعاىل 

 لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (5) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ( 8)إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ }: وقوله تعاىل 

يف  {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}  :، مث التكرار يف قوله تعاىل لآلية (  4 – 8القدر ) {(4)

مث التكرار اإليقاعي يف الكثري من السور . سورة الرمحن إحدى وثالثون مرة يف مواضع خمتلفة 

( 3)وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ( 2)دَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَ( 1)إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ }: القرآنية منها قوله تعاىل 

 وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ( 6)وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ( 5)وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ( 4)وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ 
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وَالنَّهَارِ ( 2)وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ( 1)وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا }: ، وقوله تعاىل  ( 7 – 8التكوير )  {(7)

الشمس )  {(6) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا( 5)وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ( 4)وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ( 3)إِذَا جَلَّاهَا 

 .  ، وفريها من سور القرآن الكرمي(  6 – 8

الوجدانية "إن الفنان املسلم وهو حييا تلك الصلة ( " م 8971النشار ، ) وإىل ذلك يشري  

" واحلسية لكثري من نظم تكرار الكون والطبيعة واليت تتضمن تواجد اإلنسان نفسه يف هذا الوجود 

ة للتكرار نراه ينمي هبا أعماله يف إيقاعية ، وهو يف استيعابه وإدراكه لتلك النظم الكثري  51ص

منرغمة بعيدة عن امللل والرتابة على الرفم من ثبوت ما يستخدمه من وحدات زخرفية أو أجزاء من 

 . أعماله مث استخدامه الذكي ألساليب تقنية فتحقق له الوحدة والنمو يف أعمال الفنية 

ملوكية قد استطاع أن يرتجم أحاسيسه فالفنان املسلم والصانع للمشرغوالت املعدنية امل 

ومدركاته البصرية يف صيافات تشكيلية للكثري من املشرغوالت املعدنية مدعمة بإميان راسخ 

بالعقيدة اإلسالمية ، فأنتج أعماله احململة بالقيم الفنية ويف متطلبات البيئة واستخدامات وظيفية 

أن اللرغة التشكيلية للعمل الفين ترمجة ( " م 8971) للحياة اليومية ، وهنا يذكر املصدر السابق 

صادقة ملدركات الفنان الوجدانية واحلسيسة تلك األحاسيس اليت ترتبط مبقومات البيئة والثقافة 

" والدين للعصر الذي يعيشه ليصبح النتاج الفين هو تعبري عن الرتابط العضوي بني الفنان وعصره 

 34ص

 املشرغوالت املعدنية اململوكية وكيف أن الفنان والصانع وبعد التعرف على القيم الفنية يف 

قد صافها بأحكام وقدرة ، فإن البحث ال يهدف إىل حتقيق اجلانب التعليمي منها برغية  اململوكي

دعم العملية التعليمية ألشرغال املعادن بقسم الرتبية الفنية ، جبامعة أم القرى وألن طالب الكلية 
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تفهم املشكالت الفنية ، والعمل على إجياد احللول هلا ، وحماولة ربطها وهم يعدون معلمني عليهم 

 . بالرتاث واالستفادة منه 

أما عن اجلانب التقين يف املشرغوالت املعدنية اململوكية وما حتمله من قيم سوف نفرد هلا  

 : الصفحات التالية 

 : األساليب الفنية التقنية يف املشغوالت املعدنية اململوكية  - 7

ألن األصل يف الفن ينتج وينمي أنواعًا جديدة من القيم والتقنيات تفعل الشيء نفسه ؛ 

 . أهنا قيم كونية فيما ختوله الطبيعة لإلنسان ومبا حوله من مظاهر  القيم

مبعىن أن القيم اليت نستشفها من الفنون ويتم االستمتاع هبا يف صورة إدراك حسي مباشر   

كان من نتيجة استخدامها ألنواع من املعاجلات واألساليب التقنية اليت تؤكد القيم الفنية وحمققة 

 . بذلك قيماً تقنية 

واملشاهد ؛ ألن عملية فاجلانب التقين ألي عمل فين هو وسيلة للوصول إىل عني الرائي  

معاجلة الفنان ملوارده ووسائله حبيث جيربها على إخراج الشكل املرفوب تعد تقنية للتعبري واالتصال 

ملشاهديه لذا فكلما ارتقت التقنية املستخدمة يف إنتاج ( " م 8978مونرو ، ) من جانب الفنان 

نية عند الرائي وتثرى التذوق عمل كانت له الصورة األوضح والتكامل مع ما حيمله من قيم ف

  72ص" . واالستمتاع لديه 

فتحقيق الفنان لقيم تقنية من خالل عمله الفين احململ بالقيم الفنية يأيت من استخدامه  

اجمموعة من األساليب واألمناط التقنية ، واليت ميكن هبا إبراز القيم الفنية ، وبالتايل جند أن القيم 

مكانية الفنان يف إبراز ما جيول خباطره يف صورة واقع مادي ، إال أن كثرياً التقنية قيم تتوقف على إ
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من الفنانني وكذا املصممني ميلكون أفكاراً ذهنية ممتازة ، ولكنهم عند حتقيق أو نقل أفكارهم إىل 

 . الواقع يصدمون مبعوقات اخلامات واألساليب التقنية ، وعدم قدرهتم على حتقيق ما جيول خباطرهم

قد استطاع الفنان والصانع املسلم للمشرغوالت املعدنية اململوكية أن حيقق اجلمع بني القيم و  

الفنية والتقنية يف مشرغوالته لقدرته على استخدام وتطويع األساليب التقنية اليت كانت تستخدم من 

عمل قبل ، واختياره لألسلوب األمثل والذي يتناسب مع كل مشرغولة يقوم بأعدادها ، وتربز ال

 . الفين الذي هو بصدده ، فالقيم التقنية تأخذ قيمتها من القيم الفنية اليت تربزها 

  اجلمع بني القيم الفنية والتقنية : 

برع الفنان والصانع املسلم يف مشرغوالته املعدنية أبان العصر اململوكي حبيث بلرغت به  

ة من خالل قيم تقنية يراها مناسبة يف القدرة يف املواءمة بني اجلمع فيما يريد حتقيقه من قيم فني

 . إظهار الشكل الفين الذي يسعى إليه حمققاً له بعداً وظيفياً وبيئياً وفق متطلبات عصره 

وقد استطاع أن حيقق تلك القيم الفنية من خالل اختياره لألساليب التقنية املناسبة لكل  

وكذا اجلمع بني أكثر من خامة يف العمل مشرغولة ، وكذلك نوعية اخلامة املستخدمة وإمكانياهتا ، 

الواحد سواء برغرض اإلثراء السطحي هلا أو بإعطاء القدر األكرب من املتانة مث طرق الزخرفة املتنوعة 

واليت برع فيها حمققاً هبا القيم الفنية اليت متيزت هبا أعماله واليت سبق أن أشرنا إليها ويف هذا الفصل 

 . له يف حتقيق القيم التقنية وفيما يلي سوف نتعرض لوسائ

  مناسبة األسلوب التقين لكل مشغولة : 

كان لتعدد نوعيات املشرغوالت املعدنية اململوكية اليت أنتجها الفنان والصانع املسلم من  

 . حيث احلجم والوظيفة أن تعددت األساليب التقنية املنفذة هبا تلك املشرغوالت 
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شرغولة مبا يتفق وطبيعة مكوناهتا ، وأن يظهر فيها حيث التزم الصانع يف تنفيذه لكل م 

شرنا إليه أإمكاناته التشكيلية وسيطرته على اخلامات املستخدمة وباألدوات امليسرة لديه ، وهذا ما 

فقد كان هناك من املشرغوالت اليت تتكون  هذا الفصل ؛يف توصيف املشرغوالت كاًل على حدة يف 

واجلمع كما يف األباريق مث يعاد جتميعها باللحام أو  من أجزاء تتشكل كل على حدة بالطرق

التثبيت بالربشام ومن املشرغوالت ما كان جيمع من أكثر من أسلوب يف التشكيل وهو الطرق 

 . واجلمع وكذلك باألفراد كما هو يف بعض األباريق والقماقم 

نة ، وكذلك ومنها ما كان يستخدم أساليب مبسطة من مسطح وتقوية حوافه لزيادة املتا 

استخدامه من األساليب إلجياد خفة يف الوزن للمشرغوالت بسبب ضخامتها كما يف التنانري 

وكرسي العشاء ، فاستخدم احلشوات املسبوكة واملفرفة واملثبتة على دعائم حديدية بالربشام أو 

ت الستخدامه ألسلوب السباكة ليعطي للمشرغوالت ثقاًل واستقرارًا كما يف بعض الشمعدانا

 . واملباخر نظراً لوظيفتهما 

مث أنه يف تنفيذه للمجسمات يف العلب واملقلمات بعض املخاريط أن استخدام األفراد يف  

تشكيله هلا ويتم التجميع باللحام أو الربشام ويف مشرغوالت أخرى كان يلجأ إىل التصفيح 

ما يف صندوق املصحف ملشرغوالته بألواح النحاس ويثبتها بالربشام بقصد التثبيت والزخرفة ك

وهو يف استخدامه لتلك التقنيات املختلفة كان يراعي يف أعماله التناسب بني األجزاء . واألبواب 

 . املكونة لكل مشرغولة واختياره األسلوب التقين املناسب حمققاً اجلانب اجلمايل والوظيفي معاً 

  تنوع األساليب التقنية املستخدمة : 

ا نشري يف البداية إىل أن هذه األساليب اليدوية مل ختتلف كثرياً وعن تلك األساليب فإنن 

خالل الفرتات السابقة على العصر اململوكي أو ما بعدها وكذلك حدث ترغري ملحوظ يف طريقة 
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األداء من حيث األدوات املستخدمة واليت ظلت لفرتة طويلة مستخدمة عند الصناع وحىت وقتنا 

صناع اليوم من أدوات ومعدات يدوية تعترب امتدادًا هلا وبرغري  احلايل ، فإن معظم ما يستعمله

تعديل وليس أدل على ذلك ما سجله علماء احلملة الفرنسية عن مظاهر احلياة يف مصر يف أواخر 

بأن سجلوا على صفحاته الكثري من العدد ( وصف مصر ) القرن الثامن عشر يف كتاهبم 

ذلك الوقت واليت كانت مستخدمة فيما قبل ذلك  واألدوات اليت كان يستخدمها الصناع يف

ولكن جيب أن ننوه بأن تلك األساليب بلرغت من الدقة واإلتقان والتنوع مبلرغًا عظيمًا جعل منها 

 . حبق العصر الذهيب للمشرغوالت املعدنية 

 :اململوكية أساليب تنفيذ املشغوالت املعدنية  - 8

  :" التقبيب"الطرق  ( أ

، ويستخدم إلجياد أشكال كروية أو " التقبيب"شيوعًا هو الطرق من أكثر األساليب  

شبيهة هبا حيث أنه بالطرق على السطح الداخلي للمعدن حيدث التمدد واالنبساط ويقل 

مسكة ويتم ذلك على قرمة خشب هبا جتويف وبالطرق بالدقماق املتتابع متخذا اجتاهًا دائرياً 

ع مالحظة إزالة أي جتاعيد حتدث على احمليط أواًل بأول من احمليط اخلارجي ويف اجتاه املركز م

ملعاجلة هذه األخطاء ، وبإعادته يزداد العمق للحصول على االنتفاخ أو التقعري املناسب 

وحسب الشكل املطلوب وذلك ينتج من قرص دائري يتم حتديد قطره من التصميم املوضوع 

، اخلضة ، والصدريات ،  الشمعداناتقباب التنانري ، وبدن : ك للمشرغولة ومن أمثلة ذل

مسطح بيضاوي إلجياد العمق املطلوب لألجناب كما يف  باريق وكذلك كلوالطسوت ، واأل

 .  العلب وأعمدة الطعام
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أما يف األطباق والصواين فتتم عملية الطرق من قرص دائري أو بيضاوي وبالطرق املتتابع  

مث عمل استعراض للحافة أما الوسط فيرتك  بالقرب من احلافة للحصول على العمق املطلوب

 . مستوٍ 

"  تنعيم "والطرق مرحلة قد تكون منتهية يف بعض املشرغوالت وحتتاج عندئذ إىل تشطيب  

وأحيانًا وحسب التصميم املوضوع تصبح مرحلة متهيدية يتلوها اجلمع للحصول إىل التشكيل 

 . املطلوب 

 :  اجلمع ( ب

ملية مجع وتتم بوساطة الشاكوش أو الدقماق وعلى بعد إمتام عملية الطرق جترى ع 

السندان املناسب مع مراعاة أن يكون كل منهما ناعم السطح وحىت ال حتدث تشوهات على 

واجلمع يتم بالدق على السطح اخلارجي لإلناء أو الشكل الكروي ذلك على  ،سطح املعدن 

ناء أو الشكل املنفذ يف العكس من عملية الطرق ويتم ذلك بوضع رأس السندان داخل اإل

مكان يناسب استقرار الشكل أو اإلناء ويتم الدق من اخلارج ، وإىل أن يأخذ الشكل 

املطلوب ينتج عن ذلك زيادة يف مسك املعدن وتقليل القطر ويتواىل الدق املتجاور دائرياً 

لية وعم. وحول احمليط من الداخل إىل اخلارج تتم عملية اجلمع وحسب الشكل املطلوب 

اجلمع هذه تسبب صالبة للمعدن ، لذا يستوجب من حني إىل آخر إجراء عملية التخمري 

عدة مرات أثناء اجلمع حىت ال حيدث تشقق يف املعدن وتستمر املعاجلة باجلمع والتخمري حىت 

وقباب التنانري " البدن والشمعة" ل النهائي املطلوب كما يف الشمعداناتالوصول إىل الشك

األقطار وتصبح بصلية الشكل وكذلك يف الصدريات إلجياد التجويف أو التقعري  لإلقالل من

 . املطلوب مع فوهة ضيقة نسبياً 
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 : اخلصر والتفليج (ج

وهناك بعض األشكال من األواين اليت حتتاج إىل عملية أخرى تعرف باسم اخلصر والتفليج  

أي التوسيع عند احلافة ، ويتم بالطرق املتواصل من اخلارج ، وعلى السندان املناسب بداية من 

 اجلزء املراد توسيعه أو فلطحته إىل اخلارج ، وإلمتام تلك العمليات البد من وجود ضبعة ملراجعة

التقوسات واملنحنيات أثناء التشكيل ، وهي من شرائح الزنك وتأخذ شكل الفراغ من الداخل أو 

اخلارج لإلناء بشرط أن تنطبق على تقوس املشرغولة ، ومن أمثلة ذلك الطسوت إلجياد فوهة أكثر 

 . لوبةاتساعاً وكذلك رقاب األباريق خباصة إلعطائها الشكل املخروطي الناقص املقلوب الفوهة املط

 : االستعراض أو التشفري (د

وبعض املشرغوالت حتتاج إىل فوهة مستعرضة واليت يقال هلا تشفرية ، وهي بروز مستعرض  

على حافة اجلسم ، وفالبًا ما تكون بزاوية قائمة على اجلسم أو املسطح كما يف الصواين وحواف 

ضع حافة اإلناء على حافة الطسوت إلعطائها قدرًا من املتانة والسعة ، ويتم ذلك بأن تو 

استداللية لسندان مناسب بقصد احلصول بالدق على استعراض بقدر التشفرية املطلوبة ، 

ويستخدم الشاكوش لتسطيح املعدن مع حتريك اإلناء دائريًا واحملافظة على عرض التشفرية وأحياناً 

يق والقماقم ، ويف هذه ما تكون هذه التشفرية من أسفل اإلناء أي الكعب كما يف قواعد األبار 

احلالة يستعمل الدقماق بداًل من الشاكوش فيسحب املعدن تدرجيياً إىل االجتاه الداخلي أو االجتاه 

العلوي على حافة السندان ذي هناية توسعة مع السماح للحافة اخلارجية للتشفرية بالسحب ببطء 

 . حيث يتم بالشكل املطلوب 

ولقد أضاف الفنان والصانع املسلم لعملية التشكيل اليدوي بُعدًا آخر ، فبعد أن متت له  

السيطرة على األشكال الكروية واالسطوانية واملخروطية مستخدمًا الطرق واجلمع نراه قد عمد إىل 
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تسطيح هذه األشكال إىل مسطحات متجاورة تأخذ الشكل نفسه لآلنية وحسب مفردات 

مسطحًا وقام "  أربعة وعشرين "الطست نراه قد قسم بدن الطست والفوهة إىل  ففي ؛أجزائها 

بتحديدها وإبرازها وأصبحت أضالعاً بداًل من جعلها اسطوانية مضيفاً بعداً تشكيلياً آخر وسيطرة 

 . على اخلامة املستخدمة 

 :فراد اإل (هـ

يعة هندسية اململوكية ذات طبمن األساليب اليت نفذت هبا بعض املشرغوالت املعدنية  

جمموعة  " هذا اإلسلوب بأنه عبارة عن( م 8974مشيدت ، ) حيث يفسر جمسمة كاملقلمة ، 

األسطح املكونة للمشرغولة ااجمسمة وذلك برمسها على سطح واحد الذي تنفذ املشرغولة منه وتعرف 

 836ص" . و األفراد طيات األسطح املكونة للجسم باسم عملية البسط أ"  أفراد "عملية فتح 

 املستخدمةالعدد واألدوات :  (32)شكل 
 للمشغوالت املعدنيةيف التشكيل اليدوي 

 قضيب.4 مقص دوران.5 مقص عدل.8

 قضيب ثين األسياخ.3 ثين األسياخ
 سنبك.7 سنبك تفريغ.6 صجلفة الدسرة.2

 دقماق عدل.9شاكوش ترغميد .1 تفريغ كبري
 مستقيمة كاوية حلام.88ام عاديةكاوية حل.84
 سندان وتدي.84فرن مزدوج للتسخني .85
 سندان مربع السطح.82 سندان مدبب.83
 سندان خيزرانة.87 سندان تعليب.86
 سندان مطراش.81

  نقالً عن
 Keith critchlow,Islamic 

 Patterns.P.80.210 
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 والدقماق والسندان( املطرقة ) جمموعة الشاكوش (33)شكل   
سندان تقبيب نصف دائري .3لسان بقرة سندان .4سندان تقبيب كروي  .5 سندان صايغ.8
شاكوش تنعيم برأي مزدوج .7 سندان تقبيب وتدي للتنعيم  .6 سندان تقبيب كروي وتدي.2
شاكوش خصر ومجع .84تقبيب أو تعميق ذو هنايتني  شاكوش. 9شاكوش تقبيب وتنعيم بنهايتني .1

 دقماق تفليج واستعدال. 84ق تقبيب كمثري دقما. 85شاكوش تفليج أو توسيع .88
  Keith critchlow,Islamic Patterns.P.80.212 نقاًل عن

 
 (34)شكل 

 أساليب حتويل الشرحية املعدنية إىل نصف كرة بأسلوب التقبيب باملطرقة والسندان 
  Keith critchlow,Islamic Patterns.P.80.213 نقاًل عن
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 األساليب املختلفة لتشكيل املعادن يف العصر اململوكي  (35)شكل 

 والتفليج والتشفري كالتقبيب واجلمع واخلصر
  Keith critchlow,Islamic Patterns.P.80.215 نقاًل عن 

 

ويعين ذلك أن املشرغولة ترسم أسطحها متالمسة وتفصل باملقص من السطح املعدين  

لزوايا فتجسم املشرغولة حسب األبعاد املرسومة هبا ويتم حلام املنفذة منه ، ويتم إجراء عملية ثين ل

تلك التقنية يف كثري من أعماله منفردة أو  اململوكيوقد استخدم الفنان والصانع . األطراف والزوايا 

مجع معها أسلوب آخر ، وفق طبيعة املشرغولة واألجزاء املكونة هلا حيث نراه يف اإلبريق 

فراد وكذلك اليد بينما األجزاء األخرى نفذت بالطرق واجلمع ، أما يف نفذ البزبوز باأل( 54شكل)

نفذ جمموعة الرقبة واليد والبزبوز باألفراد وبقية األجزاء وهي البدن والقاعدة ( 53شكل)اإلبريق 

حيث نفذت الرقبة املخروطية باألفراد أما البدن والقاعدة ( 48شكل)والطرق واجلمع كذا القمقم 

واألفراد من األساليب اليت تعطي نتيجة تشكيلية سريعة إال أهنا تتطلب جلمع ، فتم بالطرق وا

 .  مهارة وقدرة رياضية مع عمل األفراد للمشرغولة وبلحام األطراف تصبح املشرغولة قائمة بالفعل
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 :السباكة  (و

من أقدم احلرف اليت عرفها اإلنسان وانتشرت انتشاراً واسعاً منذ " السباكة"يعترب فن الصب 

أن عرف اإلنسان طريقة تصميم األجزاء وفق متطلبات عملية السباكة ، وقد كانت السباكة طوال 

حقبة طويلة من الزمن تعتمد على العمل اليدوي ، وهو ما برع فيه الفنان والصانع عرب أزمنة 

ستطاع أن يضيف بعملية التشكيل بالسباكة أسلوبًا جديدًا ، حيث يتم تشكيل اجلسم املعدين وا

من مصهور املعدن وصبه يف قالب ، فيأخذ املعدن املنصهر شكل القالب بعد جتمده ، وعلى 

 .ذلك فإن شكل اجلسم املصبوب يتحدد بشكل جتويف القالب 

ا قد صممت حبيث ال يتيسر تنفيذها وتنفذ املشرغوالت بالسباكة إذا كانت أشكاهل 

 .باألساليب الصناعية األخرى أو كانت فري اقتصادية 

عدد أساليب صب املعادن ولعل أهم الطرق اليت استخدمها الصانع املسلم يف تنفيذ توت 

بعض مشرغوالته أو أجزاء منها هي طريقة الصب يف قوالب رملية ، فقد استخدم عملية الصب يف 

عة واحدة عظم املصبوبات ، واليت يكون املطلوب منها عدد معني متكرر أو قطالرمل إلنتاج م

ومن األعمال اليت نفذها بالسباكة حشوات التنانري املفرفة واألطر معقدة أو كبرية احلجم ، 

 . وحامالت القريات واألرجل واملباخر والشمعدان 

 : طريقة الصب بالسباكة 

هيز منوذج املصبوبة املراد إنتاجها وفالبًا ما يكون وتتلخص طريقة الصب يف الرمل يف جت 

مث يرفع (  ريزق )من اخلشب مث يكبس يف الرمل ويدك حول النموذج واملوضوع يف إطار ساند 

النموذج بعد ذلك حبرص تاركًا مكانه حيزًا ميثل الشكل اخلارجي للمصبوبة املطلوبة وملا كان يف 

الرغالب هو وجود فتحات أو فجوات يف هذه املصبوبة ، لذلك تصنع مناذج أخرى هلذه الفتحات 
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داخل  حيث توضع القلوب يف مكاهنا الصحيح" الدالليك"والفجوات ويطلق عليها اسم القلوب 

احليز الذي يكون شكله منوذج القطعة ، وعندئذ يكون لدينا ما يسمى بالقالب الذي يصب فيه 

 . املعدن املنصهر فنحصل على املصبوبة املطلوبة 

 : وينبرغي أن يتميز الرمل املستخدم مبا يلي 

 . أن يكون قابالً للتشكيل بسهولة وتكون حبيباته مندجمة  - أ

 . ه أثناء جتهيز القالب أو أثناء صب املعدن السائل فيه التماسك يف أن حيتفظ حبالت - ب

  أن يتصف بقابلية التخلل والنفاذ للرغازات يف جسم الرمل الذي يكون القالب حىت     -ج

 . وإعاقة تدفق املعدن املنصهر داخل القالب " خببخة"الحتدث

سطح املصبوبة  درجة الرطوبة املعتدلة ألن الدرجة األقل تسبب جرف الرمل ويصبح    -د

خشن وإذا زادت ظهر تشقق على سطح املصبوبة ويتوقف جودة املصبوبات املنتجة 

 . على مدى توافر هذه العوامل 

 : التصفيح (ز

ستخدم الفنان والصانع املسلم تقنية أخرى وهي تصفيح املشرغوالت اخلشبية باملعدن أ 

الزيادة يف متانتها وإطالة مداها وذلك برغرض حفظها من التعرض للحريق أو الرطوبة مع 

وتتلخص يف ترغطية األسطح بألواح النحاس وتثبيتها مبسامري الربشام وجعلها أرضية يتم  ،االفرتاضي

حفر زخارف عليها وتثبت فوقها وحدات مسبوكة لعناصر نباتية وحيوانية وهندسية مثبتة بالربشام ، 

تنفيذ الزخارف والكتابات باحلفر والتكفيت وأحيانًا يتم عمل انفراد لألسطح أواًل حيث تتم 

 .  بالفضة مث تثبت املسطحات مبسامري الربشام وإعطائها توزيعاً زخرفياً كذلك



154 

 : الوصلعمليات  (ح

الفنان والصانع املسلم أن يستخدم عمليات الوصل يف إمتام عمليات التشكيل  استطاع 

املختلفة ، وذلك بتجميع مشرغوالته وحل بعض مشكالت التشكيل حيث يصعب أحياناً تشكيل 

آنية من قطعة واحدة األمر الذي يلزم إمتامها من قطعتني أو أكثر وحسب تصميمها لذا يلجأ 

ر من قطعة مث يستخدم اللحام كأحد عمليات الوصل ، إلمتام عملية الصانع إىل تشكيلها من أكث

التشكيل وهو يف استخدامه لتلك العمليات يف التشكيل جبانب متانة األجزاء حيقق فرضًا زخرفياً 

باستخدامه الربشام للتثبيت على مسافات متساوية ومن عمليات الوصل اليت استخدمت يف 

 .املشرغوالت املعدنية اململوكية 

 : حلام القصدير ( ط

وهو أحد طرق وصل القطع املعدنية ببعضها بوساطة سبيكة اللحام اليت تنصهر عند درجة  

حرارة منخفضة عن تلك احلرارة اليت ينصهر عندها املعدن املراد حلامه ، والسبيكة املنصهرة تترغلرغل 

أن ( م 8968زهران ، ) ويف هذا السياق يذكر . يف طريف القطعة وتوصلهما معًا بعد جتمدها 

عادة من القصدير والرصاص وتتوقف النسبة املئوية بني القصدير " سبيكة اللحام تتكون 

ويلزم لعملية اللحام مساعدات حلام واد املراد حلامها ، والرصاص على طبيعة اللحام ونوع امل

تعوق انسياب اليت تعمل على إزالة أي أكاسيد تتكون على سطح املعدن واليت " كلوريد الزنك"

وإلمتام عملية اللحام يتم قصدرة رأس الكاوية لحام وترغلرغلها بني طريف اللحام ، سبيكة ال

بعد تسخينها وبردها ومرورها يف ملح النشادر ، وبعد ذلك متر على ( 27شكل )املستخدمة 

ألجزاء سبيكة اللحام حيث تلتقط السبيكة بطرف رأس الكاوية املدبب وترغطية ، ويبدأ اللحام يف ا

اليت جيب أن تكون نظيفة أما باملربد أو الصنفرة مث يوضع مساعد اللحام ، وهنا يتم صهر السبيكة 
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برأس الكاوية مع تسخني طريف القطعة ؛ لذا جيب أن " املختزنة"بني طريف القطعة باحلرارة احململة 

 . اللحام بنجاح  تكون الكاوية كمصدر حراري دائمة احلرارة بالتسخني املستمر كي تتم عملية

 : عملية الربمشة ( ي

وتستخدم يف وصل أو ربط األجزاء املعدنية بعضها ببعض ، واليت يقتضي تصميمها  

 . وتنفيذها اتصاهلا بصفة مستمرة ، وهي تتم أما على البارد أو الساخن 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يوضح عدد وأدوات اللحام (36)شكل 

 الربشام لوصل األجزاءوأدوات عملية الربشام وقطاعات مسمار 
  Keith critchlow,Islamic Patterns.P.80.221 نقاًل عن
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ويتحدد شكل مسمار الربشام من حيث طوله وقطره وشكل الرأس حسب الرغرض  
املطلوب منه ، وكذلك مسك ومتانة األجزاء املراد برمشتها ، وهو يصنع من احلديد والنحاس األمحر 

حافظة على الربشام من نوع املعدن املراد برمشته نفسه للمواألصفر ، حيث يستخدم مسمار 
وتتم عملية الربمشة بني قطعتني معدنيتني بعد عمل ثقوب يف كل منهما الشكل العام للمشرغولة ، 

على أن تكون عمودية مع بعضها ، وبعد إزالة الرايش يوجل مسمار الربشام يف الثقب من خالل 
قر رأس املسمار ااجمهز فوق قاعدة الربمشة من أسفل مث يوضع القطعتني املراد وصلهما حبيث يست

البلص من اجلهة العلوية ويدق عليه حىت يربز املسمار ، وتسمى هذه العملية بسحب املسمار مث 
بالطرق فوق رأس املسمار البارز حيث يكون بالطول املناسب ، وبعد عدة طرقات حىت يتم 

الرأس يتم استدارة رأس املسمار ، وبوساطة بلص الدوران فلطحة الرأس وبالدق باجتاه مائل حول 
يتم تشكيل رأس املسمار وتشطيبه حسب االستدارة املطلوبة ، وقد استخدمت الربمشة بكثرة يف 
املشرغوالت املعدنية اململوكية كالتنانري واملباخر واألبواب املصفحة وصناديق حفظ املصاحف وكان 

 .وتثبيت سيلة وصلة فراض زخرفية جبانب كوهنا و هلا أ
 : اخلامات املستخدمة يف املشغوالت املعدنية اململوكية  - 9

لقد استخدمت املشرغوالت املعدنية اململوكية كل من املعادن احلديدية والرغري احلديدية  

والسبائك كذلك كان اختيار الصانع لنوع اخلامة مرتبط بطبيعة ووظيفة املشرغولة والطرق التقنية 

 .  تنفيذها وكذا مالئمتها للمعاجلة السطحية اليت يزعم تنفيذها عليها املستخدمة يف

سبيكة تتكون من النحاس األمحر " بأنه ( م 8973العابدين ، زين ) يعرفه  : النحاس األصفر

حناس ، %  94 – 64والزنك، وتتفاوت النسب بينهما حسب السبيكة املطلوبة وتتكون من 

والزنك % 63زنك ، أما السبيكة الشائعة واملعروفة فتحتوي على حناس أمحر % 34 -84

 555ص% " . 46
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وقد ُأستخدم النحاس األصفر بكثرة يف الكثري من املشرغوالت اليت نفذت بالطرق واجلمع  

النقش واحلفر نظرًا لقابليته للتشكيل واللحام والربشام ، عالوة على مالئمته لطرق الزخرفة ك

 . والتكفيت 

يوعًا من استخدامه للنحاس أما استخدامه للنحاس األمحر فكان أقل ش :النحاس األمحر 

، وكان استخدامه يف املشرغوالت اليت تتفق مع طبيعة اخلامة نظرًا لليونة اليت تتميز هبا ، األصفر

 . الصواين  ومن هنا كان استخدامه له يف بعض األعمال الكبرية مثل القباب وكذا

سبيكة من سبائك النحاس ويتكون من " بأنه ( م 8973العابدين ، زين ) يعرفه  :الربونز 
% "  86 -% 5النحاس األمحر والقصدير والربونز العادي والقدمي ترتاوح نسبة القصدير فيه من 

اس ، لوك) ويرى . ، وختتلف درجة انصهار الربونز باختالف نسبة السبيكة املكونة له  558ص
  842قصدير تنصهر عند درجة %  2 –حناس %  92سبيكة ترتكب من "أن ( م 8932

سبيكة ترتكب  و  ْ 842قصدير تنصهر عند درجة %  84 –حناس %  12سبيكة ترتكب من و 
 424ص" .  864قصدير تنصهر عند درجة %  82 –حناس % 12من 

وقد استخدم الربونز يف أعمال السباكة يف املشرغوالت املعدنية اململوكية نظرًا ألن درجة  

انصهاره أقل من انصهار النحاس منفردًا ، فإضافة القصدير تزيد من درجة سيولة الكتلة املنصهرة 

 . فتسهل عملية الصب 

التشكيل كاألواين وفريها مل يستخدمهم الفنان والصانع املسلم يف عمليات : الذهب والفضة 

نظرًا لعدم إباحة اإلسالم استعمال اآلنية املصنوعة من الذهب والفضة ، ومن هنا كان استخدامه 

للذهب والفضة يف تكفيت مشرغوالته املصنوعة من النحاس األمحر واألصفر والربونز والذهب 

 كون على درجة عالية منوالفضة ومها من املعادن الثمينة واستخدامهم يف التكفيت يتطلب أن ي

ليتم سحبها إىل أسالك رفيعة على بكرة  844والفضة عيار  53النقاء حيث يكون الذهب عيار 
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وليس من املستبعد أن وق بالطرق عليه يتم ملء الشقوق ، أشبه باخليط والذي يتم تثبيته يف الشق

يه األنظار إىل صنع يكون للتعاليم اإلسالمية أثر يف ارتقاء صناعة التكفيت وتطورها وتوج

بتكفيتها مبعادن نفيسة كالذهب  املشرغوالت واملعادن الرخيصة نسبيًا وإعطائها قيمة وهباء ، وذلك

ومن املرجح أهنم وجدوا يف هذه الطريقة ما حيقق هلم مجال اآلنية ، ويبعدهم يف الوقت نفسه عن 

 . مواطن عصيان تعاليم دينهم 

عمل دعامات التقوية واهلياكل الداخلية للتنانري ، وكذا  استخدامه للحديد يف كان:  احلديد

خطافات التعليق والسالسل وفريها كما استخدمه يف صناعة األدوات اخلاصة بالتشكيل  

 . كالشواكيش والسنادين واملقصات والبارد 

يف املشرغوالت عينة البحث وإن  لفنان اململوكي وبعد فهذه اخلامات هي اليت استعملها  

 . تخدمت كذلك يف بقية منتجاته املعدنية كانت اس

 : طرق معاجلة األسطح زخرفياً  - 11

تنوعت طرق الزخرفة اليت تناوهلا الفنان والصانع اإلسالمي يف مشرغوالته بأساليب متعددة  

حيقق من خالهلا تقوية مشرغوالته ومتانة أجزائها عالوة على التمويه يف األماكن ااجممعة باللحام 

 . ا ثراء للسطح وإضافة لقيم فنية حتملها املشرغوالت جبانب كوهن

ومن جهة أخرى ليس كل ما نراه من زخارف على املشرغوالت املعدنية مرده على سبيل الزخرف 

وطلب اجلمال فحسب وإمنا هناك الكثري من احلاالت يعترب اجلمال دلياًل على دراية وتفوق يف 

 . الناحية التقنية 

ن الثراء الزخريف وليس اإلسراف الزخريف هو فراغ يف فراغ بل إن وإذا صح هذا الرأي فإ 

الثراء الزخريف هو القدرة والسيطرة على املساحات ، ومن هنا ليست الزخارف محاًل تثقل به 
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املشرغوالت املعدنية ؛ بل إهنا تزيد من صالبتها ، فاجلمال فيها كما سبق القول إتقان ودقة يف 

 .  األطر الزخرفية ونسبها األداء مع طرافة واتساق يف

 :على مشرغوالته املعدنية  اململوكيعرض فيما يلي طرق الزخرفة اليت نفذها الفنان وسن 

 : طريقة احلفر  .1

مل تكن وليدة العصر اململوكي ولكنها كانت مستعملة منذ القدم يف زخرفة املعادن  

احلفر كانت متقدمة إال أن الساسانية مث إن التحف املعدنية الفاطمية تدل على أن طريقة 

الزخارف املنفذة باحلفر يف العصر اململوكي تدل على مدى الدقة اليت كان يتمتع هبا الصانع وأن 

زخارفه كانت أكثر عمقًا ، بل إنه جنح يف تنفيذ زخارف حمفورة بأكثر مستوى ، ومن هنا بدت 

وليس أدل على أقل عمقًا ،  ىبعض الزخارف احملفورة وكأهنا أرضية زخرفية لعناصر زخرفية أخر 

هذا من مهاراته يف إظهاره للفروع النباتية املتناهية يف الدقة وإبرازه خلطوطها الدقيقة البارزة على 

أرضيتها الرغائرة وكذلك إظهاره للخطوط احملورة للوريقات النباتية أو اخلطوط الكثرية الالهنائية اليت 

ته يف تنفيذ الكتابات األمر الذي يتطلب مهارة ودقة حتدد األشكال اهلندسية الصرغرية مث مهار 

متناهية يف حفر تلك الزخارف وأن يربز فيها بعض من الزخارف النباتية احملفورة واليت كانت متثل 

 .أرضية زخرفية للكتابات فوقها 

واحلفر يبدأ برسم الزخارف املطلوب تنفيذها على سطح اآلنية أو املسطحات حبيث تكون  

تفاصيل ، ويتم ذلك عن طريق إذابة طباشري يف حملول صمرغي تطلى به أسطح واضحة ال

املشرغوالت حىت جيف ، وفوق هذا الطالء املائل للبياض ترسم الزخارف حىت تبدو ظاهرة للصانع 

 . ولضبط األبعاد واملساحات واألشكال اهلندسية كان يستخدم الفرجار 
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 طريقة احلفر بالدقيوضح الشكل العلوي  (37)شكل 

 أما الشكل السفلي فيوضح طريقة احلفر بالدفع اليدوي
  Keith critchlow,Islamic Patterns.P.80.230 نقاًل عن

 :واحلفر يتم بطريقتني مها  

 حبفر الزخارف املرسومة أمامه  الفنانوفيها يقوم ( : علوي  47شكل )   الطريقة األوىل

بوساطة قلم صلب مدبب بشكل ثالثي ليساعد يف إنزالقه أثناء احلفر على سطح املعدن 

وحسب نوع احلفر املطلوب رفيع ومتوسط وعريض لتتناسب معًا للسعة والعمق ويتم 
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 إال أنه يراعي إمالة اليد املمسكة بالقلم( سفلي  21شكل ) بالدق باملطرقة اخلاصة ، 

 . ميالً  خفيفاً حىت يعطي للزخارف احملفورة مظهر االتساع من أعلى والضيق من العمق 

 وتتم بالدفع اليدوي حيث بني الشكل طريقة : ( سفلي  47شكل  ) الطريقة الثانية

قبض اليد على القلم عند احلفر حيث ميسك نصاب القلم براحة اليد مع األصبع السبابة 

ام يف سند القلم وتوجيهه مع باقي أصابع اليد يف ضبط بينما يستخدم األصبع اإلهب

ويف كل من الطريقتني جيب اختيار القلم املناسب تبعًا ألشكال ، املقدمة القاطعة للقلم 

 .ن مناسباً من ناحية مسك املعدن العناصر الزخرفية احملفورة من حيث العرض وأن يكو 

المي يف اختياره أقالم احلفر املناسب اإلس الفنانواختالف مستويات احلفر تثبت براعة  

ويدل من جهة أخرى على استعماله ألنواع عديدة من أقالم احلفر ، وقدرته على الرتكيز ، 

والتحكم العضلي وخفته يف حتريك يديه يف االجتاهات املختلفة ، وكذا مقدرته يف ضبط الطرقات 

 . حيث ما يريد حتقيقه  اخلفيفة والسريعة ليشكل خطوطاً متساوية يف العمق والسمك

 :طريقة النقش  .2

أما فيما خيص النقش فهو أحد الطرق الزخرفية املوروثة منذ القدم ، وطريقة تنفيذه تتم 

باستعمال أقالم صلب كاليت تستخدم يف احلفر أو سنابك خيتلف مسك كل منها باختالف 

الزخارف املطلوب نقشها ، ومن املالحظ أن طريقة النقش استخدمت يف العصر اململوكي خباصة 

ت الصرغرية واألشرطة واإلطارات الزخرفية ، وكذا يف جتسيم بعض العناصر يف زخرفة املساحا

والتفاصيل الدقيقة ، وذلك عن طريق هتشريات دقيقة تعطي إحساسًا بالتجسيم واحليوية لتلك 

 . العناصر ، وهي تدل على إدراك الصانع وقدرته على جتسيم العناصر الزخرفية اليت يريد إظهارها 
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 : طريقة التخرمي  .3

ولتنفيذ عملية  ،أما الزخرفة بالتخرمي فقد لعبت دورًا هامًا يف املعاجلة الزخرفية وتوظيفها 

وبالدق عليه مبطرقة يف األجزاء املخصصة للتخرمي واليت " سنبك"التخرمي يستخدم قلم معدين 

 .تكون حمددة أمام الصانع يف الرسم على سطح املعدن 

باختالف شكل قطاعاهتا ، وعلى الصانع اختيار ما  وهناك أنواع من أقالم التخرمي ختتلف

يناسب الزخرفة املنفذة مبعىن اختيار القلم ذي الطرف الدقيق وكذا اختيار القلم ذي الطرف األكرب 

 .حجماً لتنفيذ اخلروم األكثر اتساعاً 

وتعترب طريقة التخرمي من الطرق الزخرفية اليت عرفتها صناعة املعادن منذ القدم فكان 

تخدامها يف املنتجات الربونزية الساسانية ، واستمر استعماهلا على مر العصور بعد أن تطور اس

زخارفها حنو الدقة وكثرة اخلروم وجتاورها وتشكيل الزخارف املختلفة بوساطتها ، وهناك أمثلة كثرية 

 . على املنتجات املعدنية اململوكية لزخرفة التخرمي مثل الفوانيس وقباب التنانري 

 : طريقة التفريغ  .4

تم تنفيذ الزخرفة بتفريرغها من على سطح ، ويهي طريقة من طرق زخرفة سطح املعدن  

إذا ما كان مسك املعدن كبرياً ويتم بعد ذلك ضبط اخلطوط " أجنات"املعدن بوساطة أقالم األجن 

بعد ثقب " كتاآلر "السمك يستخدم منشار التفريغ أما إذا كان املعدن قليل ، والفراغ باملبارد 

لتفريغ تستخدم املبارد وبعد إمتام عملية ا، ثقوب يف املعدن املستهلك وإمرار سالح املنشار فيه 

وكل من الطريقتني تتم برسم التصميم املراد تنفيذه بالتفريغ ويتم لصقه على سطح للتشطيب ، 

كما ذكرنا حسب مسك املعدن مث عمل ثقوب يف األجزاء املستهلكة بعد تزيينها ويتم إجراء التفريغ  

 .  املعدن
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 : طريقة التكفيت  .5

طريقة التكفيت تعترب من أهم املعاجلات السطحية اليت استخدمت يف صناعة املعادن يف 

أوهلما كثرة املشرغوالت اليت : مصر ويف العصر اململوكي خباصة ، وترجع هذه األمهية إىل سببني 

والفضة ، ثانيهما بقاء التكفيت على  فطت مساحات كثرية منها بالزخارف املكفته بالذهب

 .ه حىت اآلن على معظم املشرغوالت املشرغوالت واحتفاظه برونق

وتقوم طريقة التكفيت على أساس زخرفة معدن مبعدن آخر أكثر قيمة وخيتلف عنه يف 

اللون ، ومبعىن آخر هو إدخال معدن يف معدن بدون حلام خيتلف عنه يف القيمة واللون ويزيد 

 .املكفت به قيمة املعدن األصلي  املعدن

ولكي تتم عملية التكفيت جيب أن يهيأ املعدن برسم الزخارف املطلوبة مث حزها حبزوز  

متوسطة العمق بأقالم خاصة وبالدق عليها مع مراعاة أن تكون الطرقات متجاورة ومتوسطة يف 

اب لينتج عن هذه العمق ويف وضع عمودي أواًل مث يعاد الطرق ولكن بوضع مائل يف األجن

 ( . 41شكل )وهذه العملية تسمى الشق " ذو خمالب قليل العمق"العملية جمرى كالشق  

وبعد االنتهاء من هذه العملية تبدأ عملية التكفيت ، واليت يكون الذهب والفضة على  

عليه هيئة أسالك رقيقة السمك نقية متاماً وتوضع األسالك يف الشق السابق عمله ، وينزل بالطرق 

 .جمراه وال يربز عن سطح املعدن  حىت يثبت يف

 .أملس جترى عملية الكشط للزوائد وملعاجلة أي ارتفاعات على سطح املعدن لكي يصبح  
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يوضح الشكل   (38)شكل 
 "التكفيت"العلوي أسلوب 

 أما الشكل السفلي فيوضح
جمموعة من املطارق املستخدمة 

عمليات النقش واحلفر يف 
 بالتكفيت
 نقاًل عن
 Keith 

critchlow,Islamic 
Patterns.P.80.233  

 
 
 

 
  :طريقة التنـزيل  .6

تستخدم يف حالة الزخارف العريضة كالكتابات وحتدد أيدي اإلطارات وفريها فتستبدل  

األسالك بالرقائق ، ولذا فإن تكفيتها يتم بطريقة األعداد نفسها للتكفيت باألسالك بعد رسم 

الزخارف حيث يتم تنـزيل الرقائق يف املساحات املعدة هلا ، ويدق عليها كذلك بطرقات لتمأل 

ترغطيها وتصبح املساحة املراد تنـزيلها بشرحية واحدة من الذهب والفضة ، وجيرى عليها الشقوق ول

بعد ذلك عملية التشطيب إلزالة ما قد يكون فيها من حواف أو زيادات نتيجة لعملية الشق 

 . والتنـزيل على الرتتيب وهي عملية الكشط ويصبح السطح معداً للتلميع 
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 : طريقة نيللو  .7

الزخرفية القدمية ملعاجلة األسطح ، وقد استخدمت قدميًا حيث وجدت  هي من الطرق 

طاق واسع يف بالد الشرق على املنتجات يف املقابر املصرية القدمية وإهنا كانت تستخدم على ن

وهي طريقة إثراء السطح املعدين مبلء الفرافات والشقوق اليت يرتكها احلفار أو النقاش األدىن ، 

وتتكون من جزء واحد  فاحم اللون براق سهل االنصهار ، ية خبليط معدينعلى األسطح املعدن

من الفضة ، وجزئني من النحاس األمحر ، وثالث أجزاء رصاص مع إضافة الكربيت بدرجات 

وجيهز اخلليط بصهر الفضة مث النحاس مع قليل حصول على اللون األسود املطلوب ، متفاوتة لل

لرصاص والكربيت ، وبالتقليب املستمر إىل أن يتم االنصهار من البوركس يف بوتقة مث يضاف ا

الكامل مث يصب املصهور على لوحة من الصلب ويتم الطرق عليه حىت يصري رقائق ويربد مث 

 . يطحن ليصري مسحوقاً ناعماً 

 ( : مLettaby  ،1912) ويذكر   

 

 

 

 

 

أن طريقة العمل تكون بطالء األجزاء املراد شغلها باللون "       
ذات عمق موحد ومستوي مبحلول األسود ، واليت جيب أن تكون 

خمفف من البوركس واملاء ، مث متأل املساحات باملسحوق املخلوط 
وبتعريض . بقليل من حملول البوركس ويتم إزالة املاء الزائد بالنشافة 

املشغولة إىل مصدر حراري ينصهر النيللو وينساب داخل 
 املساحات اليت أعدت له مع مالحظة عدم تركيز احلرارة لبعض

وبعد ف ، األجزاء حىت ال حيرتق وتظهر بعض الفقاقيع والتجاوي
ملء احلفر على سطح املعدن يتم احلك برقة حىت تظهر بقية 

      481ص  "األجزاء والزخارف األخرى ، ويتم الصقل والتلميع
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وقد استخدمت هذه الطريقة مع احلفر أحياناً ومع التكفيت بالذهب والفضة أحياناً أخرى 

ومبرور الوقت كانت تستخدم مع احلفر كبديل للتكفيت ، لسهولة تنفيذها ورخص مثنها عالوة 

 . على تأثري التباين الناشئ عنها بعد عملية الصقل والتلميع 

ستخدمة يف تشكيل املشرغوالت املعدنية اململوكية وبعد استعراضنا اجمموعة األساليب امل 

ويف حماولة تكشفها كقيم تقنية ، استطاع أن يصنع  ة األسطح بطرق الزخرفة املتعددة ،وكذا معاجل

وذلك  دور حتليل بعض املشرغوالت املعدنية اململوكية أيتي. مشرغوالته اململوكي منها الفنان والصانع 

وند فيلدمان ضمنيًا ، كما سبق يف ذكر أداة الدراسة على النحو الطريقة النقدية إلدم بإستخدام

 : التايل 

  :املختارة اململوكية املشغوالت املعدنية  عيناتحتليل  -ثالثاً 

حنن بصدر  اليت، و طرق معاجلة األسطح زخرفيًا املعدنية واملنفذة بمتيزت املشرغوالت  

دراستها بأهنا جممعة من أماكن خمتلفة مثل مصر وسوريا وإيران وموضوعة يف عدة متاحف كربى 

، كما روعي يف متثيلها تنوعها حيث استخدمت كما ذكرت سابقًا يف احلياة اليومية  هلذه األقطار

ليب التقنية واألمناط وع يف الوظيفة واهليئة الشكلية واألساتن، جبانب ال أو يف بعض املعارك احلربية

، وذلك للتوصل للقيم الفنية واجلمالية اليت حتتويها تلك املشرغوالت عالوة على مدى  الزخرفية

التنوع يف العناصر الشكلية والعالقات وتداخلها وإظهار مدى االنصهار بني الطرز الفنية 

 إبداعيةكمنطلقات ذلك ميكن االستفادة هبذه القيم  لو ؛ اإلسالمية السابقة على هذا العصر 

 . املعادن  أشرغالوابتكارية يف جمال 

املشرغوالت املعدنية اململوكية أهم من منوذجاً  عشرونوحتلياًل لعدد  قدم فيما يلي وصفاً وسأ 

 : من أماكن خمتلفة تتمثل يف اآليت 



167 

 

 

 (1)تفصيله                                                     (39)شكل 

 جزء أمامي من بدن اإلبريق اململوكي                 إبريق من النحاس األصفر واألمحر         

 ( املتحف اإلسالمي بالقاهرة )تصوير الباحث     

 ( 1) تفصيله( 39)من النحاس األصفر واألمحر شكل  إبريق -1

  24184رقم السجل مبتحف الفن اإلسالمي 

 " الرابع عشر امليالدي / الثامن اهلجريالقرن  "تاريخ الصنع 

سم  84سم وسعة الفوهة 52سم وأقصى قطر 34من النحاس األصفر يبلغ ارتفاعه  إبريق 

، واإلبريق مكون من ثالثة زيل للذهب والفضة وكذلك النحاس األمحر تـاجلة السطح متت بالعوم

 . والقاعدة ، مثبت عليه اليد والبزبوز ، البدن  الرقبة :أجزاء 

فتحة نصف دائرية بربوز وأعلى الفوهة قرص به ، خمروطية الشكل يتخللها حلقة منتفخة  : الرقبة

 األشرفاملقر  " عريض أعلى احللقة املنتفخة عليه كتابة نصها إطارعلى الرقبة ، و  سم كرغطاء8

رنكان مستديران هبما شارة الكأس وهو حماط من  اإلطارويتخلل هذا ،  "العايل طيطو عز نصره 

واحللقة . نباتية منحنية تقطعهما دائرتان هبما وريدات  عزخرفيني من أفر  بإطارينأعلى وأسفل 
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وهذا اإلطار ، به ثالث رنوك بشارة الكأس  إطاراملنتفخة عليها زخارف نباتية متداخلة وأسفلها 

 .ران متقابالن فة بوحدات بكل منها طائفصوص مزخر  متصل بالبدن بعشر بروزات ذات

سم فيه  52أكرب قطر له  "ببلوغ ( م 8969،  وزارة الثقافة) وتصفه ، كمثري الشكل   : البدن

عريض به   إطارعلى األوالبدن عليه من ،  أسفل ليلتقي مع القاعدة باللحامطالة تتجه إىل تاس

" . السيفي طيطو امللكي األشريف  برسم املقر األشرف العايل املولوي "كتابة نسخية نصها 

تقطعه ست دوائر بكل "  األشريف طيطو " ضيق به كتابة إطارعلى أرضية نباتية يليه ،  846ص

ف نباتية بالتبادل مع منها ست ورقات منحنية حول مركز واملسافات احملصورة بينها فيها زخار 

 .الكتابات 

فعلية مثان دوائر بكل دائرة شارة الكأس  اإلبريقالعريض واألساسي على بدن أما اإلطار  

ومتصلة بالدائرة ااجماورة هلا بدائرة صرغرية عليها وريدة صرغرية واألرضية احملصورة بينهما مزينة 

ت بينها كتابات امماثل به ست دوائر به وريد بإطاروينتهي البدن بزخرفة من أسفل بزخارف نباتية 

نباتية ويلي ذلك زخرفة لوزية الشكل مكررة هبيئة الشرفات وعلى البدن من أعلى مثبت  وزخارف

عليه من اجلهة اليمىن اليد وهي مقوسة متصلة به بفلنشة بقاعدة شكل القلب ومن أعلى بالفوهة 

هبا كتابات وزخرفة هندسية  إطاراتوعليها زخارف حمببة ويف اجلهة املقابلة بزبوز خمروطي عليه 

 . دن بفلنشة هلا قاعدة بشكل القلب بصل بالومت

     وعليها زخارف لوزية  لالرتكازدن وتتسع القاعدة من أسفل بهبا بروز متصلة بال: القاعدة 

 . الشكل
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 :من حيث التقنية 

  بناء الشكل:  

سم 8منفذة من قرص بالطرق مث اجلمع لعمل الشكل املخروطي واملنتهي من أعلى بربوز  : الرقبة

 عليه فطاء يتحرك مبفصلتني وبداخلها مصفاة ويتخلل الرقبة حلقة مسبوكة منتفخة هلا   

 .  لطرق من الداخل وامللتحمة بالبدنقاعدة حماطة بالفصوص العشرة البارزة با  

منفذ من قرص دائري بالطرق لعمل جتويف داخلي بالقطر املطلوب مث يبدأ يف اجلمع يف  : البدن

ستطالة إىل أسفل واملنتهي قرب القاعدة مث إجياد فتحة من أعلى اجتاه الداخل لعمل ا

 . لكي تلتحم الرقبة عليها 

خمروطي الشكل ومنفذ باالنفراد وحلام األطراف ومثبت حبلقة بقاعدة ملتحمة على  : البزبوز

 . البدن لوزية الشكل 

فراد مع حلام األطراف ومثبتة يف هناية الرقبة من أعلى أما من أسفل مقوسة ومنفذة باإل   : دـالي

 . فهي مثبتة حبلقة بقاعدة لوزية الشكل وملحومة بالبدن باجلهة املقابلة 

سم هلا حافة من أسفل 9منفذة من قرص بالطرق لعمل االرتفاع املطلوب والذي يبلغ  :القاعدة 

 . ام البدن به لتقويتها وعليها بروز من أعلى لكي يتم حل

والتقنية اليت التزم هبا الصانع يف تنفيذ هذا اإلبريق مناسبة حيث مكونات اإلبريق البد وأن   

تتجزأ كمفردات مث يتم جتميعها ، فقد مجع بني أسلوبني اجلمع والطرق يف األجزاء املنتفخة كالبدن 

لكي ميكن إجياد فوهة ضيقة تسمح بدفع املاء والتحكم ؛ واالنفراد يف البزبوز ، والرقبة والقاعدة 

  :حيث معاجلة السطح فهي كالتايل وأما من . فيه 
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 اإلبريقة املنفذة على ياملعاجلة السطح : 

، فقد مت  تتجمع بني العناصر الكتابية واهلندسية والنباتية ومكفتة بالذهب والفضة 

السطحية لكل جزء مث جتميع األجزاء باللحام التشكيل أواًل ملكونات اإلبريق مث املعاجلة 

 .  وقد بلرغت حد الكمال يف التمويه ألماكن اللحام باإلضافات الزخرفية

 :اإلطارات الزخرفية املنفذة على اإلبريق 

تتفاوت يف العرض حسب موضعها فكان االهتمام باإلطار الرئيسي على البدن وشرغله  

الناشئة عنها بالكتابة وتفاعلت بذلك األرضية مع فوارغ بالكتابات النسخية الكبرية فتساوت ال

حيدد منطقة من البدن متوافقة  إطارالشكل وكذلك اإلطارات حول البدن إىل أسفل فكان كل 

من حيث املساحة ونوعية الزخرف املوجود عليها مع فريها من أعلى وأسفل ويظهر ذلك التوافق 

ا على جسم اإلبريق ومالءمته بالزخرف الذي يليه يف الزخارف املستخدمة ومالءمتها حيث يضعه

 . سواء من أعلى أم من أسفل على كل أجزاء اإلبريق 

  : الشكل اخلارجي لبدن اإلبريق

قد استخدم يف عصور إسالمية سابقة على هذا العصر حيث ميكن مالحظته يف نرى أنه  

فاوت املساحي توالفضة مع الم التكفيت بالذهب ااألباريق األموية والفاطمية كما أن استخد

ية واليت ئو ضال اإلحساساتألشكال الكتابة ميكن أن يثري السطح بالقيم امللمسية املتمثلة يف 

، كما أن  حتيل السطح ملعاين روحية متنافمة من تداخل كتل الكتابة والربوزات اخلارجية للسطح

، بل  ليس اهلدف منها وظيفي فقطتنوع األساليب الزخرفية والتقنية حييل السطح حلالة إبداعية 
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واإليقاعي  ىطاخل اإلحساسمجع ما بني اجلمال والوظيفة املتمثلة يف التنوع اإليقاعي واستمرارية 

 .على بدن اإلبريق 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 (41)شكل 

 من النحاس األصفر إبريق

 15189رقم السجل مبتحف الفن اإلسالمي 

 م1311/ هـ699تاريخ الصنع 

 من النحاس األصفر إبريق( 41)شكل -5

 15189رقم السجل مبتحف الفن اإلسالمي 

 م1311/هـ 699تاريخ الصنع 

سم وأقصى قطر 36من النحاس األصفر مكفت بالذهب والفضة ارتفاعه  إبريق

 . ، البدن ، القاعدة  سم يتكون من العنق5342
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مكون من ستة أجزاء يبدأ من أعلى حبلقة منتفخة ذات حافة عليها زخارف نباتية تلك  :العنق 

احلافة مرتكزة على اجلزء الثاين وهي دبلة خمروطية الشكل متسعة من أعلى وتضيق من املنتصف مث 

تتسع قلياًل حبيث تقل حافتها العليا وعليها زخرفة من زهور وبراهم اللوتس تقطعها ثالث دوائر 

وي على زوجني من البسط متقابلني وآخرين متدابرين يلي ذلك من أسفل اجلزء الثالث وهو حتت

 .متداخلة خبطوط منحنية  حلقة منتفخة أقل يف سعتها من احللقة العليا عليها زخارف نباتية

واجلزء الرابع هو عبارة عن اسطوانة يتخللها حلقة يف الوسط هبا استعراض وعليها كتابة يف  

مساحات تقطعها ثالث جامات من زخارف نباتية أما األسطوانة ففي جزئها العلوي ثالثة 

املقر الكرمي العايل املولوي املالكي  "والسفلي كتابات على أرضية نباتية يف اجلزء العلوي نصها 

املولوي املالكي األمريي الكبريي "  ويف اجلزء السفلي نصها"  األمريي الكبريي الرغازي ااجماهدي

 . "  ازي ااجماهدي املرابطيالرغ

  وينتهي العنق من أسفل عند اتصاله بالبدن مبجموعة من عشرة بروزات ذات فصوص  

 . مزخرفة بوحدات نباتية وتلك الفصوص حماطة بإطار 

أقصى قطر له من أعلى حيث يبلغ  "ببلوغ ( م Esin ،8918) ، يصفه كمثري   : البدن

عريض من أعلى  إطارسم وعلى البدن 84قاعدة اليت تبلغ سم مث يتجه يف انسيابية حنو ال5342

املقر الكرمي  "عليه كتابة حبجم كبري على أرضية نباتية من أفرع وأوراق متداخلة متشابكة نصها 

ضيق به مخس عشرة حيوانًا يف حالة  إطارويلي ذلك "  األمريي الكبريي ااجماهدي املولويالعايل 

ويف اجتاه اليسار وهي من احليوانات ااجمنحة والثعالب والرغزالن والثريان على أرضية نباتية  وعد

 75ص" . تعرتضها ثالث جامات خبطوط هندسية 
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عريض به ست جامات دائرية بداخل كل منها  إطارأما اجلزء السفلي من البدن فعليه  

أما الفراغ ، لدائرة زخرفة هندسية ويف وسط ا، البط على أرضية نباتات مورقة أشكال مثان من 

احمليط باجلامات فمشرغول من أعلى بزهرة تتكون من ست ورقات مث دائرة من املنتصف هبا ست 

 .ومن أسفل زهرة اللوتس حماطة بأوراق نباتية ، ورقات منحنية حول مركز 

ار به تسع حيوانات جتري يف االجتاه األمين عكس اإلط بإطاروينتهي البدن من أسفل  

 .وعلى البدن من أعلى يد وبزبوز  ،األعلى وهو يكرره أيضاً بثالث جامات خبطوط هندسية 

أما اليد فهي منحنية حبيث تتصل مع بداية العنق من أعلى ومن أسفل تتصل بالبدن عن  

طريق حلقة متصلة بقاعدة ملتحمة على البدن بشكل القلب وعلى اليد من أعلى بقايا مفصلة 

 . واليد ذات أسطح مثانية مزينة بزخارف جمدولة على هيئة احلبل وأفرع نباتية  ،ود لرغطاء فري موج

كتايب ومتصل   إطارومن أعلى وأسفل ، أما البزبوز فهو خمروط الشكل عليه زخارف نباتية  

 . بالبدن حبلقة على شكل القلب ومزخرفة بزخارف نباتية  

 : ، الشكل العام لإلبريق مركب ويتكون من  من حيث بناء الشكل :التقنية 

 .  عد الزخرفة يتم التجميع باللحامويتكون من ستة أجزاء ويتم تشكيلها كل على حدة وب : العنق

منفذ من قرص وبالطرف من الداخل لعمل جتويف إلجياد أقصى قطر مطلوب جلسم  : البدن

و القاعدة وبعد ذلك يتم عمل فتحة يف البدن مث يبدأ يف اجلمع يف اجتاه الداخل لعمل انسياب حن

 . املنتصف يتم حلام جمموعة العنق عليها 

منفذة باالنفراد مث حلام األطراف وتثبت على حلقة بقاعدة تلتحم على البدن يف االجتاه  : اليد

 . األيسر 
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منفذة من قرص وبالطرق مث اجلمع يف اجتاه اخلارج مع عمل ثىن عند احلافة لزيادة  :القاعدة 

 . متانتها مث تلتحم بالبدن 

تناسب ومفردات تكوينه حيث أن جمموعة العنق مث ي :واألسلوب التقين املنفذ يف ذلك اإلبريق 

 .  باللحام البدن والقاعدة واليد والبزبوز البد من تشكيلها أوالً مث إعادة جتميعها

الزخرفة املنفذة على اإلبريق تكفيت بالفضة وعناصرها جتمع بني النباتية  : معاجلة السطح

واحليوانية والكتابية واهلندسية يف تنوع وتكامل ممتاز ولعل من أهم األجزاء املوجودة على اإلبريق 

 . تها ومجاهلااجلزء السفلي والذي ال يظهر إال برفع اإلبريق عند مستوى النظر لبيان دق

بعد التشكيل مث إعادة جتميعها باللحام والزخارف نفذت يف األجزاء املكونة لإلبريق   

 . والتمويه على اللحامات باإلضافات الزخرفية 

ة يولقد لعبت الزخرفة على سطح اإلبريق دور الربط بني األجزاء فتسلسل الوحدات الزخرف 

 .حول العنق  إطاراتيف جمموعة 

ويف نقالت تنتهي بالربوزات العشرة على البدن متهيدًا لزخرفة البدن املقسم بدوره إىل  

األعلى وجعله السيادة بالكتابات النسخية حبروف كبرية على خلفية نباتية متفاعلة مع  إطارات

 إطاراتمن خالل  الكتابات بينما شرغل اجلزء األسفل من البدن بزخارف وجامات متهيداً للقاعدة

 .رة على األسطح وكيفية معاجلتها يف السيط إمكاناتهة أكثر دقة وبراعة تظهر ضيق
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 م14 -هـ 8تاريخ الصنع  –مزهرية من النحاس األمحر  (41)شكل 
 (املتحف اإلسالمي بالقاهرة)تصوير الباحث 

 مزهرية من النحاس األمحر( 41)شكل  -3

 (م14-هـ 8تاريخ الصنع ) 

 :  الوصف العام للمشغولة

الطول الكلي (  طفر متر )زهرية من النحاس األصفر عليها كتابة نسخية باسم م 

الرقبة ، : وتتكون من ثالثة أجزاء ، سم 9، قطر القاعدة  سم8742، وأقصى قطر  سم4842

 . البدن ، القاعدة 



176 

وتنتهي من أعلى بتفليج الفوهة بالطرق ، سم وهي اسطوانية الشكل 85يبلغ طوهلا  : الرقبة

 . لتعليقها، وثقب هبا ثالثة خروم  الدائري لتتسع مث قام الصانع بثين احلافة لتزداد قوة ومتانة 

 حيث قسم إىل جامات ( جــــ  )تكرار لإلطار (  أ ) ، اإلطار قسمت الرقبة إىل ثالثة أطر 

زخارفه نباتية متداخلة ويقطع اإلطار ثالث دوائر داخلها جمموعة من البط (  ب ) اإلطار.  نباتية

(  د ) وأسفل الرقبة(  أرابيسك )تطري يف تدابر ، أما أعلى األطر زخارفه نباتية متداخلة ومتشابكة 

 . جند انتفاخ زخارفه نباتية مورقة على حماور متبادلة 

،  ، ويتكون البدن من مخسة أطر فاخ يف النصف األسفل منهخمروطي الشكل به انت : البدن

زخارفه نباتية داخل ثالث جامات تنتهي أطرافها بثالثة (  ص ) تكرار لإلطار(  ر ) اإلطار

 . فصوص وتلتقي وتتداخل اجلامات مكونة شكل شبه دائري مفصص أربع فصوص داخلة زهرة 

، ويقطع الثالث أطر  على خلفية نباتية(  مترقطر  ) كتايب باسم السلطان(  س )اإلطار و    

بفروع وأفصان مورقة ومزهرة وأطراف الدائرة وأسفله كاس حماط ، دائرة داخلها رنك النسر ااجمنح 

، أما  ( ص )وأخرى من أسفل عند اإلطار (  هـ ) من أعلى جمدولة لتنتهي مبثلث عند اإلطار

مث  ،وص داخلها زهرة على خلفية نباتية نباتية داخل شكل مفصص أربعة فص(  ع )اإلطار 

 . يف هناية البدن زخارفه نباتية جمردة (  ف ) اإلطار

زخارفه نباتية وتقطعه ثالث دوائر من زخرفة ميمية داخلها (  ل )تتكون من اإلطار : القاعدة 

ني توقرص مقعر للداخل زخارفه نباتية داخل دائرتني متحد ، زخارفه نباتية(  م )، واإلطار  وريدة

 . يف املركز 
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 :األساليب املستخدمة يف تشكيل سطح املشغولة 

  من حيث معاجلة السطح : 

وتكفيته  تهزهرية مثال مميز لإلبداع يف الصنعة والتصميم فقد أبدع الصانع يف زخرفتلك امل 

يف األرضية جبانب التكفيت بالذهب والفضة (  لوالنيل )من الفوهة حىت القاع كما استخدم 

 . ليحقق التضاد بني الذهب والفضة والنيللو األسود

وقد متت عملية الزخرفة بعد تشكيل األجزاء وجتميعها باللحام مث قام الصانع بإخفاء  

 . اللحام بالزخارف 

تتداخل يف قسم سطح املشرغولة إىل أطر يقطعها دوائر ومن األطر ما قسم إىل جامات  

ر مفصصة مع مالحظة أن األطر الثالثة العلوية على البدن مجع بينهم دائرة كبرية ـشبه دوائ

 . تقطعهم فجعلتهم وحدة واحدة فتعطي إحساس بالرتابط بني األطر

العلوي  ينمما جعل اإلطار (  مترقطر  ) زيادة على ذلك يتوسطهم إطار كتايب باسمو  

 .  إبرازه وإظهاره له كربواز فساعد علىوالسفلي 

أما القاعدة هبا إطار أن زخارفهم نباتية ونالحظ أن القاعدة ال يتناسب حجمها مع  

،  ، ولكن الصانع أراد ذلك حىت يتناسب مع تعليقها فال حتجب القاعدة رؤية العمل انتفاخ البدن

 .لذلك اهتم الصانع بزخارف القاع بنفس اهتمام زخرفة البدن 

الفنان أبدع يف استخدام املعاجلات الزخرفية كما أبدع يف تقسيم سطح نرى أن الصانع و  

 . املشرغولة إىل أطر يتوفر فيها الرتابط واالتزان وتتناسب والشكل العام للمشرغولة 
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  نوعية املفردة الزخرفية ونظم بنائها : 

جمموعة من الزخارف النباتية منها عنصر الزهور والفروع واألفصان املورقة  الفناناستخدم  

زهرية يرغلب العنصر النبايت على سطح املو  ، باإلضافة إىل الزخارف الكتابية ورنك النسر والكأس

والذي يتكون من وريقات صرغرية خنيلية على أفرع متداخلة ومتشابكة وهي تشكل معظم أرضيات 

 . املشرغولة وهي مرصوصة يف جمموعات تتكون من ثالث ورقات 

قدرة على تناول زهرة اللوتس يف أماكن متعددة على أطر املشرغولة داخل  الفنانوقد أظهر  

ة من مثاين ورقات مث شرغل الفراغ بني الزهرة بورقة ثالثية وحدات ذات أربع فصوص وتتكون الزهر 

 . ، وأخرى يف املنتصف وثالثة من أعلى أسفلها

وقد أبدع يف أوضاعها فجعلها تارة أفقية وأخرى مقلوبة ومائلة ويف بعض منها جند الورقتان  

 . العلويتان تتقاطع مثل املقص 

تتكون من تسعة (  ل )إطار القاعدة  كما استخدم الوريدات الصرغرية داخل دائرة على 

، كما جندها مع زهرة اللوتس داخل الدائرة الكبرية  ورقات حلزونية حول فص دائري يف املنتصف

 . على البدن وريدة ذو مخسة ورقات

، وأضاف تشعريات على كل أوراق  خلفية للكتابات(  األرابيسك )جعل زخرفة و   

 .كد تفاصيلها ة على املشرغولة ليؤ الزخارف النباتي

    ، ( أ )زهرة الفوبيا داخل دائرة مفصصة أربع فصوص تقطع اإلطاران الفنان واستخدم  

وهي عبارة عن فص دائرة يف املنتصف مث ستة ورقات شبه بيضاوية مث ستة ورقات تشكل (  ج )

 . نصف دائرة 
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 طرق التشغيل  : 

،  مثل التكفيت بالذهب والفضةاستخدم الصانع يف زخرفة سطح العمل تقنيات متعددة  

 . زيل بالنحاس األمحر مث احلفر اخلفيف ـوكذا التن

فكان التشكيل بالتكفيت بالذهب يف الوريدات الصرغرية على البدن أما التكفيت بالفضة  

 . ة يزهر فكان على الزخارف النباتية من ورقات وأفرع على سطح امل

واستخدامه للحفر  ، يف تشكيل جسم النسرزيل بالنحاس األمحر فكان ـأما تقنية التن 

 . اخلفيف فكان يف التشعريات على األوراق النباتية إلبراز تفاصيلها 

إن العمل يوضح مبا ال يدعو جمااًل للشك على التأثر الشديد بالتنوع الشكلي والزخريف  

ا جيعل اخلامة سواء يف استخدام الزخارف الصرغرية وتوزيع اجلامات الدائرية وشرائط الكتابة مب

لق حالة من ختاألصلية يف حالة من الرغياب الكامل ليحل حملها جدلية زخرفية متنوعة متواترة 

 . التأمل واالستمرارية والتجاذب والتنافر بني العناصر املتنوعة

احلريف اإلسالمي يف املعرفة احلقة بأبعاد الشكل  مهارةأن الشكل احلايل يوضح مدى   

والسيطرة اإليقاعية عليه والوعي بتجزئ احليز الفين وتأثره باألمناط الزخرفية السابقة وخاصة يف 

 . الطراز األموي 

 

 

 

 



181 

 

    

    
 
 

 
 
 

 (5)تفصيله رقم       (8)تفصيله رقم        (42)شكل رقم             
 يف اجلزء السفلي واألرجل  يف منتصف الكرسي    العصر اململوكي كرسي العشاء من

 (املتحف اإلسالمي بالقاهرة) 
 تصوير الباحث

 ( 42شكل )كرسي العشاء  -4
  139رقم السجل مبتحف الفن اإلسالمي 

 م 1328/ 1327هـ 728تاريخ الصنع 
سم 34سم والقطر 18منشوري الشكل مسدس األضالع من النحاس األصفر ارتفاعه  

ويشتمل كل جانب من جوانبه على أربع حشوات مفرفة هبا كتابات نسخية باسم السلطان 

عني هنايتها من أعلى ا، يف أحد جوانبه ومكان احلشوة الثانية باب صرغري من مصر  الناصر حممد

له ماسك من أعلى وله قائم بارز  وأسفلومن أعلى  مسبوكتنيتني مبفصل نعلى هيئة العقد ومثبتتا

مزخرفان بالتخرمي ويتوسطهما جامتان هبما كتابات  واملصراعانكام الرغلق به مكان للقفل ألح

واألربع حشوات املكونة للجانب األول من ، " والنا السلطان امللك الناصر حممدعز مل" نصها
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وحييط هبا أطار بزخرفة نباتية تقطعه يف املنتصف دائرة حماطة ، سم 54×1أعلى مستطيلة 

 " .قالووناملنصور "ه وبداخلها كتابه باسم بالزخرف نفس

واألرضية نباتية مثقبة وعليها كتابات خبط النسخ مقسمة على ست حشوات ونص  

عز ملوالنا السلطان امللك الناصر العامل العامل العادل ااجماهد املرابط املثافر املؤيد املنصور "الكتابة 

السلطان العدل يف العاملني ناصر الدنيا والدين  حميناصر اإلسالم واملسلمني قاتل الكفرة واملشركني 

على مخس أوجه باستثناء  54×58واحلشوة الثانية مستطيلة  ،" امللك املنصور الشهيد قالوون

ويتوسطه دائرة  ، ضيق من األربع جهات عليه زخرفة نباتية مورقة  إطاراملصراعني فهما مكونان من 

ات باسم كبرية ذات فصوص حوهلا أربعة دوائر هبا وريدات صرغرية وحول املركز دائرة هبا كتاب

مثقبه واحلشوة كلها ، " حممد"مشعة حنو املركز املكتوب عليه كلمة " السلطان حممد بن قالوون"

مثل احلشوة األوىل إال أن دائرة  ت الزخرفية فليس به ثقوب ، واحلشوة الثالثةالنباتاذو عدا اإلطار 

 .  نباتية مفرفة بالتثقيبواخللفية ، وعليها الكتابات  الوسط هبا ستة من الطيور يف تقابل وتدابر

أما احلشوة الرابعة والسفلية فهي على هيئة العقد من جزئني ذي ستة فصوص يف وسط   

واحلشوة مفرفة هبيئة النباتات ، " امللك الناصر حممد عز ملوالنا السلطان"تابة كل منها جامة هبا ك

السلطان حممد بن "م حول احلشوات من أسفل وأعلى عوارض لتثبت احلشوات عليها كتابات باس

، أما القوائم فهي على هيئة زوايا  حممد يف دائرة ويف منتصف كل عرض وكلمة، " قالوون وألقابه

وهي تنتهي من أسفل بستة أرجل مسبوكة هبيئة اخلرط والقوائم واألرجل عليها ، لتقوية األجناب 

 .  ت وزخارف نباتيةوكذلك األرجل عليها كتابا، زخرفة مائلة متوازية من زخارف نباتية 

، وهي سداسية سم 49من النحاس األصفر املكفت بالذهب والفضة قطرها فهي  : القرصة

خبط  يف دائرة حتيط هبا دائرة أكرب منها هبا كتابات " حممد " الشكل تشع من املركز كلمة 
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عز ملوالنا السلطان امللك الناصر ناصر "تتجه أطرافها حنو املركز ونصها  كويف مضفر

يتلوها دائرة أكرب منها ذات فصوص بزخرفة " ا والدين حممد بن السلطان قالوونالدني

 . نباتية 

 :من حيث التقنية 

 بناء الشكل : 

األربع الشكل مبين على منشور سداسي من قوائم ودعامات من الداخل لتثبيت احلشوات  

عني حيث يوجد ما يشبه الرف لوضع األشياء اتثناء اجلنب املوجود به املصر من كل جانب باس

 . بالداخل

ت األفقية فوق حافيت احلشوات وثبت وتلك القوائم وضعت عليها بعد ذلك األشرطة 

 .شام رب بال

كام أما زوايا القوائم فقد وضعت هي األخرى على احلافتني األخريتني للحشوات إلح  

جياد زاوية قائمة إلكي ميكن  32بزاوية  ة األفقية العوارضالتثبيت مع إجياد خلع لألشرط

 . للحشوات جبانب استمرار الزخارف 

إلظهار الزخرفة والكتابات بالتخرمي أو النقش  هاخترميشوات منفذة من ألواح مسيكة مت واحل  

 . واحلفر  

  معاجلة السطح:  

عوجلت مسطحات ذلك الكرسي من حيث النسب الرياضية بدرجة عالية من الدقة  

وتباينت بني الكتابة يف دائرة أو مستطيل أو تفريغ يف ، وشرغلت كل مساحة مبا يتفق واتساعها 

 .دائرة أو تفريغ يف مستطيل للخلفيات 
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وكانت ، " تاحلشوا"وأكدت العوارض املشرغولة بالكتابات األبعاد السطحية لكل مساحة  

لى ستة ي باالرتفاع بينما االرتكاز عائمن أسفل حلشوة ذات العقد لكي ال يشعر الر النهاية 

 .ومشرغولة كذلك بالزخارف واستخدمت طرق احلفر ،  أرجل خمروطية بالسباكة

 .والتكفيت يف الزخارف النباتية والكتابية واهلندسية والطري مفرفة  

عز " ة مستطيلة عليها كتابات باخلط النسخي نصهاوعلى جانب األضالع الستة أشرط 

املؤيد سلطان باإلسالم واملسلمني  املثافرملوالنا السلطان امللك الناصر العامل ااجماهد املرابط 

العدل يف العاملني جمري املظلوم ومنصف املظلومني ناصر امللة احملمدية  حميقاتل الكفرة واملشركني 

تفصلها ست مناطق معينة الشكل هبا " امللك قالوون الصاحلي سلطانناصر الدنيا والدين ال

 .زخارف نباتية مع رسوم بط 

وأمام تلك املناطق الست توجد ست دوائر مكفتة بالفضة هبا زخارف هندسية ذات  

 .شكل جنمي بالتخرمي 

وبني كل دائرتني يوجد على الشريط الكتايب منطقة ذات فصوص هبا رسوم بط على  

ة وتنتهي القرصة بأشرطة مسبوكة أعلى قليال من سطح القرصة وعليها زخارف نباتية خلفية نباتي

 .ومثبتة بالربشام 
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 (43)شكل 
 طست من النحاس األصفر من العصر اململوكي

 متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة
 تصوير الباحث

 ( 43 شكل )طست  -5
  24185رقم السجل مبتحف الفن اإلسالمي 

 أوائل القرن الرابع عشر امليالدي  -تاريخ الصنع 
وخيتلف هيئة هذا ، سم 33سم قطر الفوهة 8145طست من النحاس األصفر ارتفاعه  

حيث له قاعدة مستوية بأجناب مائلة إىل الداخل ؛ الطست عن الطسوت التقليدية لذلك العصر 

جسم الطست فهي  املتسقة مععريض تلك احلافة الرغري  بإطارومستعرضة ، لتحمل حافة مقوسة 

ومع ذلك فان الزخرف ، نظرًا ألن اتساعها وقصر ارتفاع الطست ؛ ذات محل على اجلسم 

ي ألول وهلة ذلك اإلحساس بالثقل فقد استخدم ائالبسيط الذي حتلى به الطست يبعد عن الر 

ي ائالر  وحبجم كبري للحروف لكي يسهل على، الصانع الكتابة املنزلة بالفضة على احلافة 

 الكأسكتابة تقطعها ست دوائر عليها شارة   صاغرؤية مجالية للطست فعلى احلافة اإلحساس ب
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مما عمل برسم املقر األشرف العايل املولوي املشريي العاملي العاديل "والكتابة نصها  بني خطني

هذا اإلطار  ويعلو، " دومي السيفي طبطو امللكي األشريفالرغازي ااجماهدي املرابطي املالكي املخ

 من حبات لؤلؤية من الفضة إطارمن اخلارج نباتات مورقة تقطعها ست دوائر صرغرية وقرب احلافة 

تقليدية تسبح يف اجتاهات خمتلفة الك امسأما داخل الطست فيوجد على القطاع جمموعات من األ

 . نتصف توجد ست مسكات يف صف حلزوين ورءوسها يف اجتاه املركز املويف 

مما عمل برسم " من كتابة نسخية منزلة بالفضة نصها إطاروعلى بدن الطست من اخلارج  

املقر األشريف العايل املولوي العاملي العاملي العاديل الرغازي ااجماهدي املخدومي السيفي طبطو 

ويقطع هذا النص ست دوائر هبا رنوك الكأس القاعدة وهو بني خطني متوازيني " امللكي األشريف

 . تابة وضعت على أرضية من نباتات مورقة والك

 :من حيث التقنية 

 معاجلة الشكل :  

قلة ارتفاع  وذلك من حيث، لطسوت األخرى بالنسبة لالطست كما ذكر فري شائع  

 . البدن واتساع الفوهة

وهو منفذ من قرص دائري من النحاس األمحر حيث مت الطرق لعمل جتويف دائري داخلي  

 . ع املطلوبا فتاجتاه اخلارج بعد إجياد االر مث اجلمع يف 

مث اخلروج لعمل استعراض احلافة بعد إجياد احنناء إىل اخلارج شبه قوس مث عمل حافة قائمة  

 . لزيادة متانة الفوهة  ومثبتة
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 معاجلة السطح :  

مت  لك األرضيات خلف الكتابات اليتحلبات اللؤلؤية املكفتة بالفضة وتالزخارف النباتية وا 

ظهر ، و سود وهو يظهر التباين بني ملعان الفضة واللون األ،  "نيللو"زيلها بالفضة وحوهلا ـتن

 .  أيضاً يف مسكات القاعذلك 

ويف اإلطار اخلارجي على بدن الطست استخدم معاجلة جديدة يف الرنوك حيث استخدم  

 .زيل بالنحاس األمحر فوق الرنوك جبانب املعجون األسود ـالتن

ونراه قد بذل جمهودًا إلظهار هذه ، األساس  نوك ذاهتا بلون النحاس األصفر وهيوالر  

 .  النباتات على الطست

واملعاجلة الزخرفية اليت جلأ إليها الفنان بعامة يف اإلطارات الكتابية سواء على احلافة من  

اتج عن هيئة الطست لثقل النبا اإلحساسالداخل أم البدن نراها تشرغل الرائي أول وهلة عن ذلك 

 .األفقية ختفف من قلة االرتفاع  احلروف الكبرية واستقاماهتاف

ومن جهة أخرى كانت اجلامات الدائرية واليت حتمل الرنوك واليت تقطع الكتابة أوجدت  

 وامتزاجمساحات لكتابة متساوية من ناحية ومن ناحية أخرى جعلتها لوحة مستقلة فيها تفاعل 

 . يةبني الشكل واألرض
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 : (44)شكل 
 اسطواين الشكل طست من النحاس األصفر

 (متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة) 
 تصوير الباحث

 ( 44شكل )طست  -6
  15199رقم السجل مبتحف الفن اإلسالمي 

 تاريخ الصنع القرن التاسع اهلجري، اخلامس عشر امليالدي 
وقطر القاعدة ، سم 2842وقطر الفوهة ، سم 54طست من النحاس األصفر ارتفاعه  

واحلافة ، وهو قائم على القاع ، وعدد أضالعه أربعة وعشرون ضلعًا ، سم البدن مضلع 5942

 .وعلى احلافة والبدن األضالع ، منفرجة 

،  وكل ضلع مستطيل يستمر على البدن مقسم إىل ثالثة أقسام ويتسع حنو الفوهة 

كل منها حشوة تتعاقب أفقيًا حيث تبدأ حبشوة بأفرع نباتية لية بفواملستطيالت العلوية والس
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والثالثة هندسية متقاطعة اخلطوط ، متشابكة وأخرى نباتية مورقة تتخذ من زهرة اللوتس مركزًا هلا 

 .  املشعة من املركز مث تتعاقب أفقياً مرة أخرى حول حميط الطست

السلطان "ه كتابات باسم أما املستطيل األوسط واملستمر حول حميط الطست فعلي 

ستطيالت بداخلها املبألقابه وأدعية له بالعزة والنصر وذلك من خالل تقطعها " األشرف قايتباي

 ." السلطان األشرف قايتباي عز نصر"دوائر هبا كتابات باسم 

وذلك ، الفوهة من اخلارج عليها زخارف من خطوط منحنية متشابكة على أرضية منقطة و  

داخل األضالع املستمرة من القاع إىل الفوهة املقوسة إىل اخلارج لكي تتسع فوهة الطست لسهولة 

وعليها من الداخل زخرفة نباتية متشابكة على أرضية هبا تنقيط تقطعها كتابات خبط ، االستعمال 

 .  "السلطان األشرف قايتباي عز نصره"النسخ اململوكي باسم 

 :التقنية من حيث 

 اء الشكلبن : 

الطست ذو نوعية جديدة من حيث البناء العام فهو ذو أضالع عددها أربعة وعشرون  

بالتقبيب لعمل التجويف الداخلي للجدران مث الطرق على احلافة حناس ضلعا منفذ من قرص 

مائلة لتقوية احلافة مث بدأ بتقسيم " تشفرية"لعمل احندار مقوس إىل اخلارج لينتهي باستعراض 

 .عدة والفوهة إىل أربعة وعشرين مساحة القا

إىل الفوهة ولتحديد األضالع وجعلها مسطحة أي " القاع"ومت توصيل النقطة من القاعدة  

والطرق يبدأ من األطراف إىل اجتاه املركز إلجياد ، ا أربعة وعشرين مسطحا حول البدن جعله

 . التقعري املطلوب
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وسيلة كتستخدم  اليت نية اآلذي التزم به الصانع هو الطرق ليتناسب مع واألسلوب ال 

احلجم األمر الذي جعله خيتار هلا مقاسات مناسبة من حيث  رعالجية من حيث خفة الوزن وصرغ

 . سعة القطر واالرتفاع 

ويبدو أن القاع احلايل قد أضيف مؤخرًا حيث تظهر حافته من اخلارج مثنية على جدرانه 

 . مث الربشام وعلى القاع من أسفل إطار بزخرفة نباتية متشابكة بالطرق 

 معاجلة السطح  : 

عن طريق احلفر مت تنفيذ الطالسم والكتابات والرسوم على السطحني الداخلي      

، وقد أضاف إليها التقسيمات اهلندسية ليضفي عليها املكانة  واخلارجي للطاسة بعد التشكيل

 .ليتزايد االعتقاد بأمهيتها 

وحلول ، تقسيمات خمتلفة  إطارففي كل ؛ تباينت املساحات الزخرفية  إطاراهتاوعلى       

متدرجة تتجه إىل املركز الذي يوجد عليه املربع السحري بتقسيماته كبؤرة اهتمام وجماراة إىل 

 .عتقاد السائد وقتذاك اال

وهو فين بالزخرفة ، والزخرفة املنفذة على الطست هي باحلفر اخلفيف بعد التشكيل       

ومجع بني احلفر وتنقيط األرضية ، اليت مجعت بني الكتابية واهلندسية والنباتية كاًل يف انسجام 

 .إليضاح الزخارف مستعيناً بالظل والنور 
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 (45)شكل 
 بزخارف نباتية ورنوكاألصفر طست من النحاس 

 (متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة) 

 تصوير الباحث 

 ( 45)شكل طست  -7
  15138رقم السجل مبتحف الفن اإلسالمي 

 الرابع عشر امليالدي  –تاريخ الصنع القرن الثامن اهلجري 
ميثل نوعية أخرى من  سم33سم وقطر الفوهة  8942هذا الطست من النحاس ارتفاعه  

 منسابة إىل الداخل قرب الفوهة إال أن ية حيث جند قاعدته مقعرة واجلوانبالطسوت اململوك

، الفوهة واسعة ومفلطحة إىل اخلارج واحلافة مستعرضة مستدقة الطرق بزاوية قائمة إىل الداخل 

اجلانب العايل املولوي األمريي الكبريي املالكي  "به كتابة نصها  إطاروعليها زخرفة نباتية يليها 
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الدار الكرمي  أستاذالعاملي العاديل املخدومي الرغازي ااجماهدي املرابطي املخدومي السيفي قشتمر 

 . "  طقر متر أمري جملس عز نصره

تقطعها ست جامات ، ثالث منها مزخرفة بزخارف نباتية بالتبادل مع ثالث جامات  

ويقف على كأس ذات  على شكل كمثري به نسر ناشر جناحيهوهي ، مركبة  أخرى تضم رنوكاً 

 .  ويلي ذلك اإلطار أقواس مرتاصة مسننة إىل الداخل،  ، وحتيط به أفرع نباتية مورقةقاعدة 

 .  صفوف من السمك يف دوائر حول املركزأما زخرف القاع من الداخل فيتكون من ثالثة  

عريض من الكتابة خبط الثلث بنص كتابة احلافة نفسها عدا كلمة  إطارعليه من اخلارج  : البدن

اخلها الرنك وقد قطعت بثالث جامات كبرية بد، املخدومي وضع بداًل منها العاديل 

وهذه اجلامات هبا زهور ذات احنناءات تأخذ شكل اإلطار وهبا املوجود على احلافة ، 

وعلى أجزاء الكتابة من أعلى ، ، وأعلى وأسفل تلك اجلامة توجد نباتات  وريدات صرغرية

ويزين األرضية الكتابية نباتات ذات احنناءات ، يوجد شكل مثلث به عناصر نباتية  وأسفل

 .  من أفرع مورقة

 :التقنية من حيث 

 بناء الشكل :  

القاع مث نفذ الطست من قرص حناس بالطرق الداخلي لعمل جتويف بعد ترك مسطح 

مييل إىل الداخل للتمهيد لالحندار املقوس للفوهة مث عمل استعراض على ،  اجلمع من اجلوانب

 . رية مستقيمة منتهية بزاوية قائمةالدائري إلجياد تشف "املطراش"احلافة بوساطة سندان 
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بسط اخلامة يفالطرق ؛ واألسلوب التقين الذي استخدم يتناسب وطبيعة وشكل الطست  

 . ويشكلها حسب الشكل املراد تنفيذه 

حقق اهلدف من حيث السعة وخفة الوزن على العكس لو نفذ بالسباكة مثالً توهنا ي 

يتناسب مجالياً  أبعادهك فري قليل سيكون للطست وزن ثقيل وهو فارغ ، والطست يف فوجود مسُ 

توفر قسطًا أكرب يف سهولة كانت هيئة الطست ذات فوهة مفلطحة فهي   اوإذ،  اً وظيفيو 

 .  االستعمال

 معاجلة السطح : 

لقد أضاف الفنان إىل هيئة الطست جوانب زخرفية تعاجل جوانب التشكيل  

وكأهنا تشع من مركز  ؛عريض من الكتابة  إطارفالفوهة املستعرضة يقيم عليها من الداخل 

اخلارجي وعلى السطح ، ثالثة صفوف من السمك توجد حيث  ،يف قاع الطست 

للطست أقام إطارًا عريضًا من الكتابة يتوسطها جامات تنتهي يف الثلث األول واألخري 

الكلي للطست لشرغل الفراغ الناتج من اإلطار الكتايب الذي يتوسط ارتفاع  من االرتفاع

 .الطست 

مت تكفيتها بالفضة بعد  واملسطحات الزخرفية سواء كانت كتابية أم نباتية فقد   

ومن املرجح ، لقد أسرف الصانع يف زخرفة ذلك الطست من الداخل واخلارج و ،  التشكيل

وهذا األسلوب حيتاج إىل مهارة ، أن مت له الزخرفة من الداخل أواًل مث من اخلارج 

 .وحسابات دقيقة إلمكانية اخلامة 
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 (46)شكل رقم 
 وكتابات عربيةعلبة من النحاس األصفر اسطوانية ومزخرفة برسوم 

 ( اإلسالمي بالقاهرةالفن متحف )  
 لباحثتصوير ا

 

 

 ( 46شكل )علبة  -8
  3985رقم السجل مبتحف الفن اإلسالمي 

  ، الرابع عشر امليالدي  تاريخ الصنع القرن الثامن اهلجري
سم اسطوانية الشكل مكونة من 85سم وقطرها  83من النحاس األصفر ارتفاعها علبة  

 . قطعتني 

 إلحكاموعلى اجلهة األخرى قفل طويل ، له احندار ويتصل بالبدن مبفصلة من ناحية  : الغطاء

بنباتات  إطاروعلى الرغطاء من أعلى يف منتصفه دائرة هبا رنك الكأس حييط به ، الرغلق 

دائري مقسم إىل ست مناطق بكتابات  إطاروعلى االحندار من أعلى ، وزهرة اللوتس 
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باع عليه حيوانات من الس إطار، وعلى حافة الرغطاء  وريداتتقطعها جامات هبا 

خر يف اجتاه اليسار ليقتنصه ويقطع هذا اإلطار دائرتان والرغزالن يعدو الواحد خلف اآل

عليه كتابات نسخية على خلفية نباتية دقيقة والكتابات فأما البدن  ، هبما رنك الكأس

 . " ااجماهدي السيفي طرغتمو الساقي الناصرياملقر العايل املولوي األمريي الكبريي "نصها 

أما القاع من اخلارج فعليه يف الوسط زهرة يف دائرة حتيط هبا دائرة أكرب حتلق فيها مثانية  

 . طيور على خلفية نباتية كل ذلك يف دائرة أكرب من حميط القاعدة 

 :التقنية من حيث 

 بناء الشكل :  

ة مبساحة من قرص دائري عمل به جتويف بعد ترك دائر  قنفذ بدن العلبة بالطر  

وحىت االرتفاع املطلوب مث قرص آخر للرغطاء حيث ترك مسطح  القاع مث مجع اجلوانب

ل للحافة باالرتفاع احندار مث اجلمع بزاوية قائمة تصمث بدأ يف اجلمع الداخلي لعمل  ةدائر 

املقابلة من اإلمام لبدن ومن اجلهة املطلوب مث ثبت املفصلتان واليت جتمع بني الرغطاء وا

 . شرغل سباكة بلحام القصدير  ثبت القفل وهو

 معاجلة السطح : 

وقد ، الزخارف والكتابات باحلفر بينما مت تكفيت اخللفيات النباتية نفذت  

زيل فوق الرنوك أعلى الرغطاء وعلى حافته بينما استخدم ـاستخدم النحاس األمحر يف التن

 .رضية احليوانات إلجياد التباين احلافة على أيف  "النيللو"
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 (47)شكل رقم 
 قمقم من النحاس األصفر املكفت بالذهب والفضة

 (متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة)
 تصوير الباحث

 

 ( 47كل ش) قمقم  -9
  1511رقم السجل مبتحف الفن اإلسالمي 

 تاريخ الصنع القرن الثامن اهلجري ، القرن الرابع عشر امليالدي 
سم وأقصى قطر 5442من النحاس األصفر املكفت بالذهب والفضة ارتفاعه قمقم  

 . وهو مكون من جزئني  742سم وقطر القاعدة 88



196 

 دام "سم وعليها كتابات من أسفل نصها 442هي خمروطية الشكل والفوهة ضيقة قطر  :الرقبة 

ويعلو هذه الكتابات زخارف من أوراق متشابكة كل ، " لك العز واهلناء واحلياة يف الصبح واملساء 

 . منها حتيط بتشكيالت من أوراق مورقة صرغرية 

أما احللقة املنتفخة واليت بني الرقبة والبدن فهي مكفتة على حنو بديع بأفرع نباتية مورقة تقطعها 

 . جامات يف هيئة زهرات 

وهو مقسم خلمس إطارات فري متساوية كل منها حيتوي على تكوين ، على شكل القبة  :البدن 

، فاإلطار العلوي به تسع زهور لوتس قطعت بثالث دوائر هبا زهور ؛ ثالثي به جامات أو دوائر 

ة بأزواج من البط ئيلأما اإلطار الذي يليه فهو أكثر عرضًا ويتكون من وحدات معينة الشكل م

، شريات هندسية رغلت بتأأما املثلثات اليت نتجت من هذه املعينات فقد شُ ، تدابر املتقابل وامل

أما اإلطار األوسط ،  "امللك الناصر"ويوجد ثالث دوائر تقطع هذا اإلطار فيها كتابات باسم 

عز ملوالنا السلطان امللك "نصها وجد به كتابات كبرية خبط النسخ والثالث فهو األكثر عرضًا في

على أرضية من أفرع نباتية دقيقة تقطعها جامات كبرية مفصصة تشع  "ناصر الدنيا والدينالناصر 

عز ملوالنا السلطان امللك " وتضم نفس العبارة، الكتابة من مركز الدائرة والكتابة على شكل زهرة 

، وكال من هذه الكتابات واجلامات وضعت على أرضية نباتية دقيقة " الناصر ناصر الدنيا والدين

أما اإلطار الرابع فهو يكرر اإلطار الثاين إال أنه أكثر طواًل حبكم وجوده يف أسفل البدن عند 

واإلطار األخري ضيق أسفل البدن  وعلى ذلك فالعناصر الزخرفية أكثر اتساعًا ،اتساع القاعدة 

 . عند اتصاله بالقاعدة وبه زخارف نباتية مورقة 

وعند أسفل القاعدة ، مزينة بزخارف نباتية منحنية قطعت بست دوائر داخلها زهور  :القاعدة 

 . يوجد احنناءات متتالية عليها زخارف نباتية 
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 : من حيثالتقنية 

  بناء الشكل:  

 . فوهة ضيقة وملحومة الطرفني  النفراد إلجياد الشكل املخروطي ذومنفذة با :الرقبة 

حيث جيمع ، منفذ من قرص بالطرف إلجياد االرتفاع املطلوب مث اجلمع يف اجتاه القاعدة  :البدن 

إىل الداخل قبل القاعدة مث يعاد الطرف يف االجتاه اخلارجي جلعل القاعدة أكثر اتساعاً 

 . الستقرار الشكل 

دة على هيئة ور  "ضبة"من قرص دائري مسطح ومثبت باللحام ويف منتصفه توجد  :القاعدة 

العطر واملاء فقد مجع الصانع بني أسلوب الطرق  عمسبوكة ميكن فتحها وإفالقها لوض

نظرًا ألن الرقبة خمروطية ؛ واجلمع يف تنفيذه للبدن بينما نفذ الرقبة بأسلوب االنفراد 

 . يتناسب معها أسلوب االنفراد و وبفوهة ضيقة 

  معاجلة السطح: 

وضع ، وذلك ببعد تشكيل األجزاء وتنعيمها يتم زخرفتها وتكفيتها بالذهب والفضة    

 .  وبعد االنتهاء تنظف ويتم جتميعها وحلام قرص القاعدة، القار بداخلها لتنفيذ الزخرفة 

واإلطارات الزخرفية املنفذة على البدن ختتلف من حيث عرضها حسب انسيابية البدن  

ويتقاطعها ، لكتابة والذي يشمل احليز األكرب له السيادة حبروفه الكبرية ا إطارعل فقد جُ ؛ ذاته 

ومالئمة املساحة اليت تشرغلها ، وتلي ذلك إطارات تتناسب مع مع احلروف املشعة هبيئة الدوائر 

 .  اف ملوضعهالزخار 
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 (48)شكل رقم             

 ة من النحاس على شكل كروي مدفئ                    

 (اإلسالمي بالقاهرة الفن تحف م)                      

 تصوير الباحث                              

  

 

 

 

 
 

 (8)تفصيله رقم 

 (48)شكل رقم  : من النحاسة مدفئ -11
 من سجالت متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة  15118: رقم السجل

 م 14 -هـ 8: تاريخ الصنع 
 
 . سم 8842سم، قطرها 88ة من النحاس على شكل كروي به انبعاج ، ارتفاعها مدفئ 

 . واملشرغولة عبارة عن نصفني

 تسمويوجد ثقوب على سطح املشرغولة اليت قُ ، اجلزء العلوي متحرك لتوضع مجرات النار  

 .  نصفي العمل مبفصالت ، وأخرى أسفل وتوصيلودائرة أعلى ، إىل أطر 
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  :األساليب املستخدمة يف تشكيل املشغولة 

  معاجلة السطح: 

ل هذه األطر يف مساحات ووزعت الزخارف داخ، قسم السطح إىل أطر حول السطح  

 . الدائرة وشبه الدائرة هندسية ك

داخل جامة ، بالتبادل  قام الصانع مبعاجلة األطر على سطح املشرغولة بزخارف نباتيةولقد  

 . دائرية مث جامة تأخذ زخارفها النباتية وفروعها شكل شبه دائري مييل إىل البيضاوي

، زخارفها يف املنتصف أربع زهرات كأسية موزعة داخل شكل يشبه املربع  الدائريةاجلامة و  

 .وبني كل زهرة وأخرى خيرج فرع نبايت من مربع يف وسط الدائرة 

ثالثية رصت بالتوايل على شكل  بورقاترة زخرفت ئوباقي الدا وأعاله ورقتان نصف خنيلية 

 . اخلارجي للدائرة عبارة عن عقد مفصص ، واخلط إطار

واجلامة األخرى عبارة عن دائرتني على شكل بيضاوي كل دائرة زخارفها تتكون من أربع  

 .ورقات نصف خنيلية كل ورقتان متقابلتان ، اثنني إىل أعلى واثنني ألسفل 

جامة بيضاوية يف منتصفها فروع مورقة جمدولة  زخارف يف الدائرة املقابلة مكونة تكرار الومت 

ومتشابكة أعالها زهرة كأسية داخل شكل شبه معني داخله زهرة لوتس مقفولة ذو سبعة ورقات 

 . وورقة ثالثية من أعلى

 . ويتكون اإلطار من ثالث دوائر بالتبادل مع ثالث جامات 
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الثية وورقات ذو فص واحد ، ورقات ثبزخارفه عبارة عن فروع وأفصان مورقة فأما اإلطار  

، مث أعلى الكرة جند دائرة زخارفها عبارة  اإلطار ثالث دوائر داخل كل دائرة زهرة كأسية ويقطع

 . ( أرابيسك )عن فروع وأفصان نباتية مورقة متداخلة ومتشابكة 

 .  فلهذه الزخارف يف نصف الكرة األسومت تكرار  

لف وتعايش بني الوحدات الزخرفية رفم استطاع مبهارة عمل تآ الفنانظ أن ونالح 

 .اختالف العناصر 

حدات الزخرفية باجلامة البيضاوية فنجد اجلامة الدائرية وحدهتا الزخرفية ختتلف متامًا عن الو  

جزاء العمل من بل جند ترابط وتداخل مجع بني أ؛ وعلى الرفم من ذلك ال نشعر هبذا االختالف 

 .خالل توزيع الزهرة الكأسية والثالثية يف اإلطار 

مرتابط إىل حد   عمل املشرغولة ع وحدة بني أجزاء التصميم جعلتصنويف الدائرة العلوية  

 . كبري 

 :  طرق التشكيل

ا صنعت ؛ فزاد ذلك من قيمة املشرغولة ألهنبتكفيت زخارفه بالذهب والفضة  الفنانقام  

السطح بني الزخارف بدقة ليحتفظ جبمال التصميم مع  بتثقيببرباعة فائقة وإتقان شديد مث قام 

أداء املشرغولة لوظيفتها يف التدفئة خبروج اهلواء الساخن من هذه الثقوب باإلضافة إىل أهنا حتفة 

       . مجالية تزين مكاهنا 
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 (49)شكل 
 النحاس األصفر رة منمبخ

 اسطوانية الشكل من العصر اململوكي
 (متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة ) 

 تصوير الباحث
 

 ( 49شكل )مبخرة  -11

  15129رقم السجل مبتحف الفن اإلسالمي 
 الرابع عشر امليالدي  –تاريخ الصنع القرن الثامن اهلجري 

سم 85وقطرها ، سم  5442من النحاس األصفر اسطوانية الشكل ارتفاعها مبخرة  

 . مكونة من جزئني 
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ومن ، حمدب هبيئة نصف الكرة ومتصل بالبدن عن طريق مفصلة بشكل ورقة النبات  :الغطاء 

أعلى الرغطاء فيوجد شكل لناقوس به تفريرغات جانبية ، و اجلهة املقابلة مسالك ألحكام الرغلق 

 .لعناصر مسيحية من صلبان وأشخاص يف صورة قديسني 

وعلى الرغطاء ست جامات كبرية كل منها ذات مثاين فصوص بداخلها أسراب من الطيور  

 .احمللقة حماطة بتفريرغات 

رضية فهي من خطوط أما األ  ويف املنتصف دائرة هبا أوراق نباتية منحنية حول املركز 

وعند احلافة السفلية يوجد بروز خبطوط مائلة ،  هندسية منكسرة يف الفرافات احمليطة باجلامات

 .  متوازية هبيئة احلبل حمفورة عليه

والربوز السفلي ، اسطواين الشكل حيده من أعلى وأسفل بروز مثل احلافة السفلية للرغطاء  : البدن

طحة للخارج لالرتكاز عليها وهي مزخرفة بزخارف نباتية ، وحول تقطعه ثالثة أرجل مسبوكة ومفل

 .أهنا كانت مكان اليد  ت أحداها عليها قصاصة معدنية حيتملالبدن ست جاما

البدن وعلى  إطارواجلامات مثمنة الفصوص ومتصلة من أعلى وأسفل بدائرتني حيددان  

 .تلك اجلامات طيور حملقة أكثر عدداً من جامات الرغطاء 

ات الرغطاء لسهولة خروج رائحة العطر تفريرغات وثقوب يف جام عمل  إىل الفنانفقد جلأ  

 . منها والبخور 

األرضية الناجتة عن ئرة هبا وريقات منحنية حول مركز ويف منتصف جامات البدن توجد دا 

 .ات مشرغولة خبطوط هندسية منكسرة تلك اجلام
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  : التقنية من حيث

  بناء الشكل:  

وقد أضيفت ، الطرق السالب واملوجب للبدن والرغطاء  املبخرة بالسباكة علىنفذت   

هيئة ورقة ، ويتصل الرغطاء بالبدن مبفصلة على جمموعة العناصر املسيحية فوق الرغطاء باللحام 

، ويوجد أسفل قاعدة املبخرة ضبة على  شجر مسبوكة ومثبتة بالربشام ومساك يف االجتاه املقابل

ن أسفل خلروج الرماد وقرب حافة البدن العليا توجد مصفاة لوضع البخور شكل وردة تفتح م

، والبدن حممول على ثالثة أرجل مفلطحة  وهي مثقبة لكي تسمح بتساقط الرماد، واحلطب 

 . ومثبتة بالقاعدة من أسفل بالربشام 

  معاجلة السطح:  

ج رائحة البخور لكي ختر ؛ إىل التفريغ كمعاجلة سطحية يف الرغطاء دون البدن  الفنانجلأ   

وذلك من خالل الوحدات الزخرفية ذات الثمان ؛ فظ احلرارة داخل البدن من أعلى بينما حت

وبداخلها أسراب الطيور على البدن والرغطاء بينما شرغل األرضية احملصورة خبطوط ، فصوص 

 .هندسية منكسرة إلجياد تنرغيم دقيق 

وقد . ر بداخلها وكأهنا األفق تسبح فيهوالطيو الوقت جعل السيادة للجامات نفس يف و   

الذهب والفضة وذلك بعد ب ية أم نباتية أو طيور بالتكفيتفذت الزخارف سواء كانت هندسنُ 

 . سبك وتشكيل جسم املبخرة 
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 (51)شكل رقم 
    بالفضةبخرة من النحاس املكفت م     

 من العصر اململوكي 
 (بالقاهرةاإلسالمي الفن تحف م )     

 (تصوير الباحث)     
 

 

 

 

 

 ( 51شكل )مبخرة  -12
رقم السجل مبتحف الفن اإلسالمي 

15117  
تاريخ الصنع الصنف الثاين من القرن 

 الثالث عشر امليالدي 
وهي اسطوانية ، سم 142وقطرها ، سم  87مبخرة من النحاس املكفت بالفضة ارتفاعها  

 . الشكل مكونة من جزئني 

على هيئة نصف كرة وهو مقسم إىل ثالثة إطارات أفقية حول القبة املسبوكة واحملمولة  :الغطاء 

العز الدائم والعمر "نصها إىل أن ( م Esin   ،8918)يشري إطار كتابة  اعلى حلقة دائرية هب

يليه إطار عريض يف الوسط به ست جامات كبرية يف  ، 64ص.  "السامل واإلقبال الزائد لصاحبه

وس حيوانات ، أما األرضية احمليطة ، وعلى هنايتهما رؤ  منها نسر ذو رأسني ناشر جناحيهث ثال

 . Tحرف باجلامات فهي من خطوط هندسية متكررة على شكل 
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من زخارف هندسية متداخلة مضفرة تلتف  ةوعند اتصال الرغطاء بالبدن يوجد أطر ضيق 

طاء بالبدن مبفصلة مسبوكة وإن كانت ويتصل الرغ، حول احلافة السفلى للرغطاء ألحكام الرغلق 

 . مهشمة 

اسطواين الشكل ويرتكز على ثالثة أرجل مفلطحة عليها زخرفة نباتية متسلقة وعلى  ذو:  البدن

جدران البدن توجد ثالث جامات كبرية ذات مثانية فصوص متصلة بشرائط من كتابات كوفية 

، ى هذه اجلامات خالية وهبا ثقوب وإحد، حييط هبا من أسفل وأعلى ست وريدات وسط دائرة 

 . ويرجح أهنا كانت مكان ليد أو مقبض

أما اجلامتان األخريتان فيظهر على كل منهما فارس يقفز باحلصان على أرضية من   

 . Tالنباتات والزهور وحييط بالشرائط الكتابية واجلامات خطوط هندسية منكسرة بشكل حرف 

ويقطع هذا اإلطار ، وينتهي البدن من أسفل بربوز عليه حزوز مائلة ومتوازية كهيئة احلبل  

 .  ( يف الوقت احلايل) والبدن ليس له قاع ، ثالث أرجل عليها أفرع نباتية متسلقة 

 :من حيث التقنية 

  بناء الشكل: 

وقد مت تفريع ، نفذت املبخرة بالسباكة للبدن والرغطاء واألرجل وال يوجد قاع لبدن املبخرة  

 .  وذلك خلروج رائحة العطر والبخور ولتجديد اهلواء واحرتاق البخور؛ خلفية جامات الرغطاء 

جيعلها راسخة  وظيفتها بأنمع يتناسب حبيث السباكة  هو:  وب التقين املنفذة به املبخرةواألسل

 .البخور  تفاظ هبا ليتم احرتاق احلطبنظراً لثقلها مع حتملها للحرارة واالح
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  معاجلة السطح: 

بعد سباكة املبخرة يتم تكفيتها بالفضة واملعجون األسود جلامات البدن إلظهار التباين  

الكتابية اهلندسية  وأ اآلدميةبني الفضة والنحاس األصفر يف كل الزخارف النباتية أو احليوانية أو 

جعل منها والذي وللثراء الزخريف الذي تتمتع به تلك املبخرة ؛ املستخدمة على جسم املبخرة 

 . حتفة رائعة بعد أن مجعت بني العناصر الزخرفية املختلفة 

 

 

 

 

 
 
 (51)شكل 

 العصر اململوكي مقلمة من النحاس األصفر املكفت بالفضة
 (بالقاهرةمتحف الفن اإلسالمي )

 تصوير الباحث
 ( 51شكل )مقلمة  -13

  4461رقم السجل مبتحف الفن اإلسالمي 
 ، الرابع عشر امليالدي  القرن الثامن اهلجري: تاريخ الصنع 

وارتفاعها ، سم 9وعرضها ، سم  45من النحاس األصفر مستطيلة الشكل طوهلا مقلمة  

، سم وهو متحرك مثبت مبفصلتني يف جسم املقلمة 4، الرغطاء بارتفاع  جزئنيسم مكونة من 1

وعليه من اخلارج كتابة خبط ، تني يستخدم ألحكام الرغلق لوله ماسك يف االجتاه املقابل للمفص



217 

عز ملوالنا السلطان املالك امللك العامل العامل الرغازي ااجماهد املرابط املثافر " النسخ اململوكي نصها

ضيق مقسم إىل مثانية أجزاء يف أربعة منها كتابات ذات  إطاروحييط بالكتابة ، " نصوراملؤيد امل

ويقطع األجزاء ، قوائم متقاطعة وبالتبادل مع أربع بداخلها معينات حتتوي على زهرة اللوتس 

وزارة الثقافة ، ) ، ويشري مصدر الثمانية جامات مستديرة مكفتة بالذهب لزخارف جنمية الشكل 

السلطان امللك املنصور حممد املتويف يف سنة "باسم  كتابة  إطارجوانب الرغطاء  أن على( بدون 

 855ص" . م 8464/هـ763

والرغطاء من الداخل عليه كتابات باخلط الكويف ااجمدول املضفر ويتوسط الرغطاء جامة  

وحول الرغطاء من ، ويف منتصفها كتابات يف دائرة ، مفصصة من زخارف نباتية وطيور حملقة 

يقطعها مثان جامات دائرية مكفتة بالذهب  إطار به كتابات باسم السلطان وألقابهالداخل 

 .ة مشعة بداخلها زخارف هندسي

، جسم الدواة من الداخل به جتويف مستطيل الشكل ضلعاه العرضيان هبيئة العقد و  

أرضية هذا التجويف كتابة وعلى ، سم 6ومبطن من اجلوانب بشريط من النحاس ارتفاعه حوايل 

 . على أرضية من أوراق دقيقة" عز ملوالنا السلطان امللك املنصور العامل العامل"إطار يف 

وحييط به من األربع جهات أنصاف دوائر مفصصة بداخلها خطوط هندسية مثلثات  

 .زخارف نباتية ووريدات وبينهما ، متداخلة 

من الداخل توجد ثالث فتحات اثنتان فطاء الدواة وجبانب هذا التجويف وعلى  

نهاية قرب احلافة لوضع الرمل الوالفتحة الثالثة يف ، متجاورتان لوضع األحبار ولكل منهما فطاء 

 . يف كيس لتجفيف الكتابة وحوهلا مساحة بنصف قطع ناقص
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 : التقنية من حيث

  بناء الشكل: 

فراد مث ثين احلواف واللحام بالقصدير من الداخل أي أن قطعة املقلمة منفذة بطريقة اإل

. النحاس ترسم عليها املسطحات وحتدد األضالع والزوايا مث تثىن وتلحم وكذلك بالنسبة للرغطاء 

تشكيل ااجمسمات مبا يتفق مع االنفراد  : هولوب التقين املنفذة هبا املقلمة واألس 

 . ذلك األسلوب يف التشكيل  والزوايا القائمة تستلزماهلندسية ، 

باألدوات ه التشكيلية وسيطرته على اخلامة واحلقيقة استطاع الفنان أن يظهر إمكانات

 .كذلك كانت النسب اليت التزم هبا يف تنفيذه للمقلمة تعترب منوذجاً يف مشرغوالته ،  امليسرة لديه 

  معاجلة السطح : 

يف حالة التسطيح أي قبل التجميع  وهي، متت عملية التكفيت والزخرفة على الوجهني 

 . لوصول إليها إال يف حالة التسطيحوذلك لوجود أماكن مزخرفة على الوجهني يصعب ا؛ باللحام 

 ألسطح املقلمة كانت مالئمة اإلطارات الزخرفية اليت استخدمها الفنان يف معاجلتهو 

واملقلمة يف ثراء زخريف ، واخلارج  رغلت كلها بالكتابات من الداخلألسطح املقلمة املتقابلة فقد شُ 

 وأنباتية  وأهندسية ية املتنوعة سواء كانت كتابية أو حيث مجعت بني العناصر الزخرف .زير ف

 .طيور

لكوهنا ختص السلطان امللك املنصور إال أن هناك من فيها ولعل اإلسراف الزخريف 

 .ألسطحها املقلمات ما تؤدي الرغرض الوظيفي فقط دون أية معاجلة 
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 (52)شكل رقم                     
 رقبة مشعدان من النحاس املكفت بالذهب والفضة   

 العصر اململوكي                         
 (اهرة متحف الفن اإلسالمي بالق )             

 تصوير الباحث                      
 
 

 ( 52شكل )رقبة مشعدان  -14
  4463رقم السجل مبتحف الفن اإلسالمي 

 تاريخ الصنع أواخر القرن السابع اهلجري أواخر القرن الثالث عشر امليالدي 
وقطر الشماعة ، سم  8342رقبة مشعدان من النحاس املكفت بالذهب والفضة االرتفاع  

 .  سم142

سم عليها بروزات من أعلى وأسفل لتقويتها لزخرفتها على  6خمروطية الشكل بارتفاع  :الشماعة 

إطار كتابة خبط النسخ الوسط  ويف، زخرفة حمببة ب انطار إويف وسط الربوزات ، هيئة احلبل ااجمدول 

" زين الدين كتبرغا املنصوري األشرفطشت خاناة املقر العايل املولوي الزيين مما عمل برسم "نصها 

واجلامة هبا عناصر هندسية ، على خلفية نباتية وأوراق منحنية تقطعهم جامتان إىل ثالثة أجزاء 

 . تشع من املركز خبطوط متقاطعة 
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من أعلى وأسفل بزخرفة لوزية  بإطاروهي تبدأ ، سم  142اسطوانية الشكل بطول  :الرقبة 

إىل الداخل من أسفل وأعلى بزخرفة  إطارانالشكل عمودية حتيط هبا خطوط هندسية يلي ذلك 

 .ية الشكل داسهندسية س

ال ذات رئيس حيتوي على كتابات بأشك إطارويف الوسط " ( م Esin   ،8918)ويشري  

وس آدمية عددها ست عشرة توجد حوهلا هاالت يتداخل رؤوس حيوانية منتهية من أعلى برؤ 

  63ص" .  معها يف األشكال وز وطيور أخرى

 .واألذرع لتلك العناصر تشكل حروف الكتابة  اآلدميةواجلذوع    

وهذه العناصر حتمل أشياء  ، والرغزالن  اخل وتنتهي برؤوس حيوانية كالسباعاألرجل فتتدو    

العز والبقاء " يرغت من تلك العناصر جمتمعة نصهاوالكتابة اليت ص، كالسهام واحلراب والدروع 

 .والظفر باألعداء 

 : يثمن حالتقنية 

  بناء الشكل: 

، وهي خمروطية الشكل منفذة بالطرق من قرص مث اجلمع إىل الداخل لتحديد الفوهة  :الشماعة 

والربوزات لتقوية الشكل ، والتجويف الداخلي املبطن بشريط من النحاس ملتحم من أعلى 

 . وتلتحم بالرقبة من أسفل 

والسفلى ، وهلا حافتان من أعلى ، وهي اسطوانية الشكل منفذة كذلك بالطرق واجلمع  :الرقبة 

 .تزيد بربوز دائري لتثبت باللحام 
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  معاجلة السطح:  

ت يف تناسق شائق عوقد مجُ ، الزخارف الكتابية واحليوانية والنباتية مكفتة بالذهب والفضة  

 .ع األجزاء باللحام يمتت الزخرفة والتكفيت بعد التشكيل مث جتم حيوز اإلعجاب ، كما

ولعل املعاجلة الزخرفية لرقبة مشعدان كتبرغا تظهر الرباعة الفنية لدى الصانع من حيث  

ية حتمل كتابات نسخية على الشماعة خبلفية نباتية حمققًا اإليقاع أساس إطاراتتقسيماته هلا يف 

ني الكتابات كمستوى بارز وخلفية مبستوى فائر يف تكامل فين حيقق نتيجة تبادل الظل والنور ب

 .قطع الكتابات خبطوطها اهلندسية التنوع مع حتقيق الوحدة الفنية بينهما جبانب الدوائر اليت ت

 وس آدمية حتقق مزيداً لكتابات على الرقبة حبروف ذات رؤ  وتبدو براعته أيضًا يف استعماله   

 . ركة احلروف ذات األجسام يف تشكيل متوازن من الرشاقة واخلفة حل
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 (53)شكل   
 مشعدان النحاس األصفر      
 العصر اململوكي للسلطان قايتباي 
 (متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة  ) 

 تصوير الباحث  
 

 ( 53شكل )مشعدان  -14
  4297رقم السجل مبتحف الفن اإلسالمي 

 م 1482/هـ  887تاريخ الصنع 
ويتكون من أربعة ، سم  34وقطر القاعدة ، سم 31من النحاس األصفر ارتفاعه  مشعدان 

 . أجزاء 

إطار من الكتابة وهي خمروطية الشكل عليها ، وهي مكان لوضع الشمعة بداخله  :الشماعة 

هذا ما أوقف على احلجرة النبوية موالنا السلطان امللك األشرف أبو النصر قايتباي بتاريخ "نصه 

 . بروزات عليها أوراق نباتية مائلة يف اجتاه واحد، وأعلى وأسفل الكتابة " سنة سبع ومثانني ومثامنائة

عليه كتابة نسخية  إطاريف منتصفها ، وهي اسطوانية الشكل ، وهي احلاملة للشماعة  :الرقبة 

حيث " قايتباير عز ملوالنا السلطان امللك العادل ااجماهد املالك امللك األشرف أبو النص"نصها 

ويف أعلى ، وبداخلها براعم اللوتس ، األهلة  تكون جمموعةات األحرف من أعلى فتتتقاطع هناي

 . وأسفل الرقبة توجد زخارف نباتية منحنية 
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هنا ما أوقف على احلجرة "ر قلياًل وعليه كتابة نصها عالقرص وهو احلامل للرقبة ومق: القرص 

األشرف أبو النصر قايتباي عز نصره بتاريخ سنة سبع ومثانني ومثامنائة النبوية موالنا السلطان امللك 

 .  "من شهر رمضان املعظم قدره

السلطان أبو النصر "تقطعه دوائر مكتوب عليها  إطاروعند اتصال الرقبة بالقرص يوجد  

 . وحول الكتابة زخارف نباتية  "قايتباي عز نصره

سم يبدأ من أعلى بربوز عليه  34والقاعدة ، سم  5642خمروطي الشكل ارتفاعه  :البدن 

 .زخارف شطرجنية 

 .  ااألعلى نفسه اإلطارعليه زخرفة  إطاربأفرع منحنية وأوراق وبراعم مث  إطارويتلو ذات  

عز ملوالنا السلطان امللك العادل ااجماهد سلطان "عريض عليه كتابة  إطارويتبع ذلك  

تقطعها جامتان كبريتان ذات نصوص " امللك األشرف أبو النصر قايتباي م واملسلمنياإلسال

األشرف وأعلى  عز ملوالنا السلطان امللك "لها ثالث مساحات أفقية يف الوسط ُكتب عليها وبداخ

 .على خلفية نباتية " عز نصره" وأسفل "أبو النصر قايتباي"

بداخلها براعم و كون جمموعة األهلة تفت؛ ى نهاية األحرف من أعلبوالكتابات تتقاطع  

 .الرقبة وكتبه بطريقة واضحة مميزة  إطاراللوتس بالطريقة نفسها على 

 :من حيث التقنية 

  بناء الشكل : 

سم  8846وقاعدة ، سم  742األول خمروطي الشكل بارتفاع  تتكون من جزئني: الشماعة 

؛ وهو منفذ بالطرق من قرص لعمل التجويف مث اجلمع والتفريع من املنتصف ، سم  84وفوهة 
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الداخلي واحمليط بالشمعة لكي واجلزء الثاين وهو شريط لتبطني اجلدار ، لكي يلتحم مع الرقبة 

 . ويلتحم مع احلافة العليا للشماعة ، الشمعة  تضيء

ومنفذة باالنفراد هلا من أسفل وأعلى حافتان ، سم  83اسطوانية الشكل ارتفاعها  :الرقبة 

 . ألحكام اللحام فيها وعليها 

 إحاطتهاوهو منفذ من قرص يف املنتصف تقام عليه الرقبة مع ، القرص مصرغر قلياًل  :القرص 

 . ولعدم اإلصابة ويلتحم مع البدن ، بربوز لتقوية اللحام أما حميطه فمثىن احلواف للتقوية 

سم وقاعدة  5642قرص بالطرف مث اجلمع لعمل الشكل املخروطي بارتفاع منفذ من  :البدن 

سم مع إظهار ثالثة بروزات مسننة اثنتان من أعلى والثالث من أسفل إلعطاء املتانة  34

وللمحافظة على الشكل العام مث جعل حافة البدن السفلية يف احنناءه إىل اخلارج لزيادة استقرار 

 . ورسوخ جسم الشمعدان 

الطرق اجمموعة األجزاء املكونة له مث يعاد جتميعها نفذ الشمعدان ب :هو  واألسلوب التقين

، يشرغل حيزًا يف الفراغ احمليط به  عاماً  الً باللحام، وتتناسب جمموعة األجزاء مع بعضها مكونة كُ 

 .وخيضع للنسبة الذهبية واليت التزم هبا الفنان يف منتجاته لكي حيقق فرضاً وظيفياً حمدداً 

 معاجلة األسطح : 

وجعل هنايات احلروف تتقاطع ، متيز هذا الشمعدان بالكتابات النسخية الكبرية والصرغرية   

عية الشكل متيز طبيواليت حتصر بينها براعم لزهور اللوتس وإضافة زهور ملتوية ، مكونة األهلة 

 .طابع ذلك العصر 
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ولو أن الفضة والذهب املستخدمة يف تكفيت النحاس كانت وما زالت تستخدم إال أن   

هذا الشمعدان الذي متيز بأسلوب بسيط يف معاجلة السطح وهو احلفر فقد كان ذلك شائعًا مع 

ء الرغائرة يف األرضية وهو مسحوق أسود كان يضاف بعد احلفر يف األجزا" نيللوال" استخدام 

الذهب والفضة من حيث كوهنا حبيث أصبحت هذه الطريقة مبرور الزمن بديلة لعملية التكفيت ب

بني الشكل واألرضية إلمكانية كذا سهولة التنفيذ عالوة على أهنا تعطي تأثريًا بالتباين أرخص ، و 

 .ود مع ملعان سطح النحاس األصفر اللون األس

أفقية حول الشمعدان حيث ربطت األجزاء  إطاراتعاجلته الزخرفية من خالل مث كانت م  

 . بعضها ببعض وأخفت اللحامات

وقد تنوعت اإلطارات مبا يتناسب وما حتمله من عناصر زخرفية ولعل استخدامه للربوزات   

 .أعلى وأسفل الشمعة 

ات درى لعمل حتدياملتانة من ناحية ومن ناحية أخ وكذلك أعلى وأسفل البدن أعطى   

 .بصرية للشكل بعامة 
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 ( 54)شكل رقم    
 مشعدان من النحاس األصفر من أوائل العصر اململوكي     

 (اإلسالمي بالقاهرة الفن متحف )            
 تصوير الباحث     
 

  

 ( 54شكل )مشعدان  -16
  1657رقم السجل مبتحف الفن اإلسالمي 

 م 1269/ هـ 668تاريخ الصنع 

ولو أن نسب  ،سم  52وقطر القاعدة سم ،  5542من النحاس األصفر ارتفاعه مشعدان  

هذا الشمعدان فري شائعة لكن الطراز املصنع به يعترب حلقة وصل بني هناية العصر األيويب وبداية 

عترب من األمثلة الرائعة العصر اململوكي ومع ذلك ي أبان إنتاجهالعصر اململوكي نظرًا حلداثة 

 : يف العصر اململوكي ، وهو يتكون من  أنتجتللمشرغوالت املعدنية اليت 

يف منتصفها إطار به زخارف نباتية حماطة من أعلى ، و سم 4خمروطية الشكل ارتفاعها  :الشماعة 

بالفضة  خر يف أسفل الشمعة حمصور بينهما دوائر صرغرية مكفتة ، واآلعند احلافة  بإطاروأسفل 

 .  كأهنا حبات اللؤلؤ
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اسطوانية الشكل وقد فطيت بشبكة من الوحدات اهلندسية واحملصورة بينهما مخس  :الرقبة 

وبني كل جامة وأخرى ، واآلالت املوسيقية  ا أشكال آدمية جالسة حتمل الدفوفجامات بداخله

 . الشكل وتتصل بالقرصخرفة شطرجنية فيه بروز عليه ز  إطارخطوط هندسية متعرجة بأسفل الرقبة 

وهو يربز قلياًل عن بدن الشمعدان وعليه ، مقعر قلياًل عند الرقبة ومستعرض عند احلافة  :القرص 

نقش حممد بن حسن املوصلي رمحه هللا تعاىل مبصر احملروسة  "، الداخلي عليه كتابة  إطاراتثالثة 

واإلطار األوسط عليه كتابات كوفية ذات ،   " يف سنة مثان وستني وستمائة هجرية له العزة والبقاء

ثنايا ، أما اإلطار اخلارجي فيحتوي على طابور من احليوانات املتعاقبة تقطعهم مخس دوائر 

 . بداخلها خطوط هندسية 

عريض حيده من أعلى  إطارسم عليه  8542خمروطي الشكل قاعدته متسعة يبلغ ارتفاعه  : البدن

 . على بني الربوز والقرص إطار األمن ، و  وأسفل بروز

 :من حيث التقنية 

  بناء الشكل : 

وهي الشماعة ، تقنية أخرى وهي السباكة يف أجزاء الشمعدان الثالثة  الفناناستخدم 

وي باللحام فوق البدن مث قام بتجميع األجزاء باللحام بعد إضافة القرص العل، والرقبة والبدن 

 .سم 8يربز قليالً عن البدن حبوايل  والذي

ونظرًا لصرغر حجم هذا الشمعدان فإن أسلوب السباكة والذي يعطي ثقاًل للشمعدان يف 

جعله أكثر استقرارًا يكون مناسبًا هلذا العمل وهو ما متيز به صانعه وجعله يسجل امسه على 

 . اإلطار الداخلي للقرص 
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  معاجلة السطح: 

من األمثلة الرائعة على الرفم من اختالف نسبة عما هو يعترب هذا الشمعدان  ذكرنا بأن  

وبرفم كونه يف مرحلة متقدمة نسبياً لبداية العصر اململوكي فهو من حيث معاجلة األسطح ، شائع 

حيث مجع ، ئة بأشكال حيوانية وآدمية وكتابات ووحدات هندسية يوجامات مل بإطاراتفقد زين 

 .لزخرفة يف انسجام كامل بني كل عناصر ا

، وإن اختفى استخدام الذهب والفضة يف التكفيت لتلك الزخارف وزاد يف ثراء األسطح   

 .جزء كبري من الفضة 

ولعل االهتمام بزخرفة البدن ؛ وقد مت زخرفته بعد سبك األجزاء مث أعيد جتميعها باللحام   

باالستقرار من خالل اإلطار العريض  اساإلحسوقلة ارتفاعه ليزيد من ، راجع إىل سعة القطر 

 .الذي زيد به البدن 
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 (55)شكل         

 تنور من النحاس األصفر                                                                

 مكون من أجزاء مربوطة بسالسل       

 العصر اململوكي                                                            

 (الفن اإلسالمي بالقاهرة  متحف)                                                              

 تصوير الباحث        

 

 ( 55)كل شتنور  -17
  1482رقم السجل مبتحف الفن اإلسالمي 

  م1342 - هـ 743تاريخ الصنع 
سم  824متصلني بالسالسل الطول الكلي  جزئنيتنور من النحاس األصفر مكون من  

 . سم  33وقطر القبة 

ور ر وعلى حميطها ثالثة ثقوب مل، وبزاوية قائمة إىل أسفل ، القبة هلا حافة مستعرضة ف 

واليت يتخللها ثالث كرات خمروطية جيمعها شكل كروي ذو حافة من أعلى ، سالسل التعليق 

ان أمحد بن السلطان امللك السلط"عريض به كتابة باسم  إطار، وعلى القبة  أسفل خطاف التعليق

والقبة تنتهي من أعلى بشكل ، واألرضية احمليطة بالكتابة مشرغولة بالثقوب ، خبط النسخ " الناصر

 . قصرية تنتهي من أعلى بسلسلة تستمر حىت خطاف التعليق على اسطوانة  بصلي
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وثبت ، سم 9تسع فتحات قطر الفتحة  تهافأما اجلزء الثاين فعبارة عن قرص دائري حب 

 .من أسفل بربوز للتقوية  ، ومنتهيةسم  84عليها من أسفل اسطوانات مثقبة اجلدران بطول 

 . يف قبة التنور رمتصل باجلزء العلوي بسالسل متزء ذا اجلوه، تعليق القناديل وهي منفذة ل  

 :من حيث التقنية 

  بناء الشكل : 

مث ،  ل جتويف داخلي حسب الشكل املطلوببالطرق لعمالقبة منفذة من قرص دائري 

 . القبة  إطاروإقامة زاوية لتقوية ، اجلمع إىل الداخل لعمل احلافة واخلروج باالستعراض للحافة 

ء يتم تقبيبه على حدة ويتم التجميع ز ، كل ج جزئني لكل منهااملخروطية فأما الكرات  

 . بالدسرة أو اللحام 

أما الصينية السفلى فهي من قرص دائري له حافة عليها ثالثة ثقوب ملرور السالسل  

للتعليق ، ويف وسطه فتحة وحوهلا مثان فتحات مثبت عليها من أسفل تسع اسطوانات منفذة 

 . بروز لتقويتها  لالسطوانةوالتحام الطرفني بالدسرة وحول احلافة السفلية ، باالنفراد 

  معاجلة السطح: 

وذلك يف حتديد الكتابة واألجزاء احمليطة ، وسيلة املعاجلة لسطح التنور جبزئية هي التثقيب  

 .وذلك لتخفيف األمحال ؛ واالسطوانات 

ومرور الدخان الناتج عن احرتاق الزيت ، والثقوب يف القبة للسماح بتجديد اهلواء  

 . املستخدم يف اإلضاءة وقتذاك 
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 (56)شكل 
 تنور من النحاس األصفر املفرغ واملقبب

 العصر اململوكي  
 املتحف اإلسالمي بالقاهرة              

 تصوير الباحث    

 

 ( 56شكل )تنور  -18
  92رقم السجل مبتحف الفن اإلسالمي 

 م 1363/ هـ 764تاريخ الصنع 
وهو على هيئة منشور ، سم  62 هقطر ، و سم  544من النحاس األصفر طوله يتكون  

 ،  بأشكال نباتية حشوات ، احلشوة األوىل من أسفل حمددهمثاين ذي أربعة أدوار كل ضلع به أربه 

أما احلشوة الثالثة ، ضلعًا  85واحلشوة الثانية واألربع حشوات من أطباق جنمية مفرفة مكونة من 

وكل ،  "السلطان حسن"فعليها زخارف نباتية مفرفة يعلوها شريط من النحاس عليه كتابات باسم 

ويف الوسط ومن أسفل دعامات ، ضلع من األضالع الثمانية مثبت على اهليكل احلديد بالربشام 

 . خطاف التعليق من أسفل إىل أعلى مروراً بالقبة واهلالل وحىت  دعامةللتقوية مع مرور 

كل حشوة وجسم التنور عليه من اخلارج أربعة أفاريز بارزة حماطة بشرفات تفصل بني   

 .عشر ثقباً  واثنيتالزيت حيث يبلغ عددها مائة  وأخرى وهي معدة حلمل قرايات

حتيط بقبة بصلية الشكل تتصل اليت زهرة الزنبق  ع من أعلى شرفاتوعلى امتداد األضال 

 .هلا حافة مستعرضة وزاوية قائمة هبا ثقوب بقبة مقلوبة 
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ومن منتصفها ميتد قضيب جديد من أسفل القاعدة املتصلة بدعامات اهليكل الداخلي  

بالقبة ويتخلل اهلالل وحىت خطاف التعليق  ويستمر القضيب ماراً ، املثبت عليه احلشوات بالربشام 

 .  وعلى جانيب اهلالل حاملني للقرايات

 :ث التقنية من حي

  بناء الشكل:  

جسم التنور قائم على هيكل من خوص حديد تأخذ شكل التنور اخلارجي نفسه بقوائم 

وعلى تلك القوائم تثبت احلشوات ، تقوم عليها  هية من أسفل بثمانية أرجل مسبوكةمثانية منت

 .بالربشام 

واهليكل له دعامات من الداخل من أسفل وأعلى على هيئة الصليب مير منه قضيب عن 

 .طريق فتحة بواسطة تيلة زنق 

 .واحلشوات املسبوكة مفرفة من الربونز ومثبتة على اهليكل من اخلارج بالربشام 

وهي مسبوكة كذلك هبا تفريرغات ومثبت بزاوية بالربشام على ، وكذلك األفاريز األربعة 

 . لسطح اخلارجيا

واجلزء ، أما القبة فهي من جزئني متصلني بالدسرة وشريط دائري يعلوه قبة لزيادة االرتفاع 

أما القبة املقلوبة أو ما يشبه الكأس املقعر فهي منفذة بالطرق مث اجلمع واللحام ، الكروي مثقب 

 . يف املنتصف عند اتصال العنق بالقبة 
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وعمل حافة دائرية من ، واهلالل منفذ من جزئني هبيئة اهلالل مع جتسيمهم بالطرق   

وعلى اهلالل من ، الداخل واخلارج ومجعها بالدسرة مع السماح للقضيب من املرور يف املنتصف 

 .اجلانبني حامالت القراب ثالث ثقوب هبيئة الصليب 

 .والقضيب ينتهي حبلقة متداخلة مع حلقة أكرب ومتصلة خبطاف التعليق   

جتميع حلشوات مسبوكة على القوائم بالربشام  : األسلوب التقين الذي نفذ به جسم التنور هوو 

للرغرض الوظيفي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى  وهو مناسب نظرًا لضخامة التنور ومالءمته

 . لالتساع احمليط به  ومالءمته

  معاجلة السطح : 

 ملسبوكة ،جمية املفرفة للحشوات اننظراً لثقل التنور فقد نفذت كل الزخارف من األطباق ال

 . هي منفذة باحلفرو الكتابات فكانت على شريط يتوسط احلشوة التالية و 

ا لحشوة األوىل فهي منفذة من عقد سداسي خبطوط منحنية حيث يقابلهوبالنسبة ل

 .الشرفات يف أعلى احلشوة الرابعة ، وينتهي التنور بالقباب واهلالل حيث خطاف التعليق 
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 (57)شكل 
 بالذهب والفضة ةخمتلفة ومكفتملوكية املصنوعة من خامات معدنية جمموعة من السيوف امل

 متحف دمشق الوطينو  اإلسالمي بالقاهرةالفن متحف 
 (على هيئة صور خاصة  باحثلجمموعة مهداه ل ) 

 ( 57)شكل رقم  -19
 جمموعة من السيوف اململوكية 

  متحف دمشق الوطين و اإلسالمي بالقاهرة الفن تحف م
صنع ،  مصنوع من احلديد املكفت بالذهب مقوس ذو حدينيف اليمني السيف العلوي  

بة مذهبة باسم السلطان ، يزين حده كتا وواقية من الفضة على هيئة صليب" القرن"من  مقبضه

السلطان املالك العادل أبو النصر طومان باي سلطان "نصها  اململوكي العادل طومان باي

 ." العدل يف العاملني حمياإلسالم واملسلمني أبو الفقراء واملساكني قاتل الكفار واملشركني 



225 

ونفذت الكتابة فيه عن ، فمصنوع من اجللد املضرغوط وأطرافه مقواه باملعدن أما الرغمد  

 . مرت تقريباً  8ويبلغ طول السيف ، ريق التكفيت بالذهب ط

أما السيف الثاين من أعلى فهو مصنوع من احلديد الصلب املكفت بالذهب من أواخر  

، ومقبض السيف الثاين  يقق، وفمده من املعدن الر وهو بدون واقي لليد ، العصر اململوكي 

اتية مكفته بالذهب  بمعدين مزخرف بتكوينات ن بإطاروالثالث من أعلى مصنوع من العاج وحماط 

 ور كتابيهحبت موزعة داخل جامات و وقوام زخرفته كتابا، فقد صنع من حديد الصلب  أما النصل

بارات متجيدية للسلطان ونفذت خبط الثلث اململوكي وهي آيات قرآنية وع، وهي مكفتة بالذهب 

 . قايتباي باإلضافة لتاريخ الصنع 

وهلذا السيف مقبض من القرن املصقول تعرتضه ، أما السيف السفلي فهو طويل منحين  

قطعة من الفضة ، وعلى أحد وجهي النصل متتد كتابة من الذهب عليها اسم السلطان اململوكي 

 .  سم3 وعرضه، سم  95الرغوري ويبلغ طول السيف  قنصوه

كانت صناعة السيوف من الصناعات الرائجة يف عصر املماليك نظرًا للحروب الكثرية  

لقد كان السيف رمزاً و ،  اإلسالميةاليت خاضوها ضد أعداء اإلسالم للدفاع عن ممتلكات الدولة 

 .مز بطولته وقوته ر شرف املقاتل و  و، فه للدفاع عن اإلسالم

 ن بارتدائه مع زيهم الرمسي حىت وإن كرب سنهم جللبكان السالطني املماليك يتباهو  

 .االعتقاد يف قوهتم وسطوهتم 

استمرت بعض األساليب الزخرفية يف ترغري وتداخل وانصهار وتبدل منذ بداية العصر و  

فنجد أن أساليب الصناعة والزخرفة ال زالت حتمل بعض بقاياها ؛ اإلسالمي حىت العصر اململوكي 

 . ة والتوريق وأساليب التقنية القدمية يف الكتاب
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 (58)شكل  
 خوذة من الصلب من العصر اململوكي  ( أ)

 ( املتحف اإلسالمي بالقاهرة )     
 

 درع من النحاس األمحر مطعم بالذهب والفضة  ( ب)
 ( املتحف اإلسالمي بالقاهرة)
 

 قميص ملقاتل مصنوع من حلقات حديدية ( ج)
 ( املتحف اإلسالمي بسوريا)              

 جمموعة مهداه للباحث على هيئة صور خاصة
 

 

 

 ( 58)شكل  -21

وتتكون سم 35، وارتفاعها سم 58من الصلب من القرن العاشر اهلجري قطرها  خوذة ( أ)

قود منكسرة تعلوها  ، العلوي نصف كروي عليه زخارف منفذة بالنحت على هيئة عمن جزئني

حابة الص أمساء، منقوش عليه  اسطواين مذهب حيتوي على شريطنيألوسط وا أشكال متعرجة ،

 ،هللا  : والرسول فيظهر على هذا الشريط ط النسخ اململوكي بعد اسم هللاالعشرة املبشرين باجلنة خب
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، عبد الرمحن ، سعيد ، سعد  ،الزبري ، عثمان ، علي ، طلحة ، عمر  ،أبو بكر  ،حممد 

 .أبوعبيدة

التأكيد على يريد  احلريفوكان ،  لألنفومثبت به واقية ، وبالشريط السفلي آية الكرسي  

، واآلية اليت تعلن عظمة اخلالق  أن املقاتل الذي يرتديها حيمل شرف وتاريخ الدولة اإلسالمية

يز الدين هللا وتعز ميان والقوة يف قتل أعداء إلوهو ما يعزز شعوره با، وربوبيته على الكون ووحدانيته 

 .اإلسالمي 

الرقبة مكون من حلقات من الصلب فهو درع حلماية  اخلوذةأما اجلزء السفلي من  

، ويف منتصف  ومثبتة يف اجلزء العلوي المتصاص صدمات نصل السيوف، ومة يف بعضها مضم

وهو ، فهي تشبه القبة البصلية  للخوذة، أما اهليئة العامة  جزء معدين مصنوع كواقي لألنف اخلوذة

وهي ترمز ، الطراز الذي استقدمه املماليك يف العمارة وخاصة يف شكل القبة من موطنهم األصلي 

 . بربوزها العلوي للسماء 

ومقسم جلزء متسع من أعلى يضيق إىل ، درع من النحاس األمحر مطعم بالذهب والفضة  ( ب)

، حتيط به جامة أوسع هبا  واجلزء العلوي به جامة مفصصة بداخلها لفظ اجلاللة، أسفل  

،  يةتابنقوش بأشكال نمث جامة ثالثة مفصصة أيضًا هبا ، فخرية ألحد السالطني  ألقاب 

 ." األرابيسك"وهذه بدورها مطوقة بزخارف بنائية أخرى من طراز  

بداخلها نقش مكتوب خبط النسخ يسجل  فصصةالسفلي عليه شكل خراطيش م ءواجلز  

نا العز ملوال"ص املكتوب هو تية والنابلسالطني ، وحتيط هبا زخارف ناأللقاب الفخرية ألحد ا

 .  "ااجماهد السلطان األعظم املعظم العامل العادل الكامل

، والقميص  للبدنالمتصاص ضربات السيف وكواقي قميص من حلقات حديدية متداخلة   (ج)

،  ةيقأو مطرزة بسيور جلدية رق قصبةورقبة مرتفعة م، طويل يرغطي البدن ، وبه أكمام طويلة 



228 

، ومثبت على اجلهة اليمىن من  من سالسل احلديد كواقي للرقبة والرأس خوذةوتتصل بالقميص 

ة أجزاء ، العلوي كتب دائرة صرغرية من وسطها رنك بنقش مكتوب مقسم لثالث صدر القميص

على اجلزء األخري كلمة ، وكتب  "باىر األمري أمحد بن ط"واألوسط كتب عليه ،  "درع"عليه كلمة 

 . باخلط النسخ اململوكي ، ويعترب هذا القميص زياً موحداً جلنود املماليك املقاتلني " اجلايب "

اإلفادة من القيم الفنية واجلمالية للمشغوالت املعدنية اململوكية يف تدريس  -رابعاً 

 : أشغال املعادن مبجال الرتبية الفنية

يرى الباحث أن دراسة القيم الفنية والتقنية يف املشرغوالت املعدنية اململوكية النابعة من  

وحماولة التعرف عليها والكشف عنها وإدراكها يؤدي ، الرتاث اإلسالمي األصيل واملتمثل يف البيئة 

لتوضيح ذلك ينبرغي و ، ملعرفة معلم الرتبية الفنية مبا جيب أن يهتم به أثناء قيامه بالعملية التعليمية 

 . أن نوضح ماهية عالقة الرتبية الفنية بالرتاث وكيف تقدم للطالب 

  الرتبية الفنية والرتاث : 

م العملية االبتكارية لدى الرتبية الفنية كمفهوم معاصر يدعمن املشكالت اليت تواجه  

حيث ، ي هام الطالب هي تلك اليت تتعلق بتناول الرتاث الفين واالستفادة منه كمصدر تربو 

 . تعددت املداخل لتلك االستفادة فبديهياً ال جديد من عدم سوى خلق هللا تعاىل 

 ؟ولكن كيف يتم ذلك ، يتوالد من قدمي  فاجلديد 

إىل اجلديد والذي يتميز باملعاصرة ويف الوقت ذاته من منطلق هذا السؤال جيب وحنن نتجه  

حىت تصبح تلك القيم يف وجدان الطالب حيسها يف ذاته و ، يكون حمماًل بأصالة القيم اليت حيتويها 

فالطالب ال ميكنه أن يقدم أو يبتكر عماًل فنيًا من ال شيء أو ، من خالل مشرغوالته املعاصرة 
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إذ البد وأن يكون على صلة بالرتاث القومي لبلده بالدراسة . يكون اعتماده على حاضره فقط 

همها ليتخري منها أو حيذف أو يضيف إليها ، يتف والتحليل لكي يتعرف على ما فيه من قيم

فاحللول املوجودة يف الرتاث تعطي للطالب منوذجاً ؛ لذا فيطور أسلوبه اخلاص احململ بأصداء منها 

 . للتوافق بني القيم الفنية والتقنية يف وحدة تنري له الطريق حللول جديدة من إبداعه 

  كيفية تناول الرتاث : 

حىت ال يكون الرتاث معوقًا للعملية التعليمية قبل أن ينصهر يف اإلطار التعليمي مبعىن أنه  

جيب أن يقدم ليس معزواًل عن حياة الطالب وبيئتهم وليس حتف حيج إليها الباحثون والدارسون 

 إلنتاج والسائحون وإمنا يقدم خبلفية تارخيية واألحوال البيئية واالجتماعية واالقتصادية املصاحبة

 . هذا الرتاث 

والتقنية  وأن يقدم هبدف البحث والتجريب والتفهم للحلول الفنية وكشف القيم الفنية 

الرصيد الذايت للطالب مع احلفاظ على شخصيته مث اإلفادة منها يف  بقصد امتصاصها لكي تثري

 . مشرغوالته 

ة وهو يعد ليكون معلماً للرتبية وإذا كنا هندف إىل تنمية وتربية متكاملة لطالب الرتبية الفني 

استعداداته وتقبله ألمناط فنية متعددة كي يكون  نا نسعى إىل أن حتقق ذاتيته وظهورفإن، الفنية 

 .  قادراً ومستعداً لكافة املشكالت املصاحبة ألمناط تالميذه يف املدرسة بعد خترجه

وسيلة الزدياد  وإمنااية فدراسته ليست ف، نرى أن يقدم الرتاث حبذر وبعد دراسة لذا  

ومن هنا تكون دراسته شاملة لكافة نواحيه كما ذكرنا جبانب تفهم القيم الفنية ، اخلربة الفنية 

معاصرة هذه املرحلة ال ميكن التوصل ، و واإلملام هبا وكيفية االستفادة منها يف استخدامات وظيفية 

، ة أو حتويرهستفادة من الرتاث ليست بنسخفاال. إليها إال بعد اإلملام الكامل بكل جوانب الرتاث 
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وكشف القيم واالجتاهات املصاحبة مث إنتاج  واستيعاهباوإمنا مبعرفة األساليب املتعددة واملتنوعة 

 .  متميزة باألصالة والتجديد ، أعمال معاصرة نابعة من احتياجاتنا 

ب الرتبية الفنية يف وطال وعلى ذلك فإن دراسة الرتاث بعامة ضرورة لكافة املشترغلني بالفن 

، كل مرحلة تعليمية مراحل التعليم مبوضوعية تتناسب مع   وكافة اجلامعات والكليات املتخصصة

أحد إليه فتلك الدراسة هي املنطلق للمستقبل بعد استيعاب املاضي واحلاضر ، وهذا ما يدعو 

لكي يصيح التعليم قوميًا يف أي قطر جيب أن يدرس " فيقول ( م 8962البسيوين ، ) املربني 

ودورها املميز الذي ، ويلم به املاما سليمًا يساعد يف تفهم حاضر هذه األمة ، تراث هذا البلد 

 51ص.  "األمم لعبه متعاونة مع سائر تستطيع أن ت

تطيع الطالب أن وإمنا وسيلة تربوية لكي يس، ن تفهم الرتاث مل يعد هدفًا يف حد ذاته إ 

املنابع واألصول اليت  فإن استطاع أن حيدد، يتعرف من خالهلا حلل ما هو بصدده من مشكالت 

فيهضم الرتاث واستيعابه ، ملشكالته واليت قد جيدها يف دراسته للرتاث  حيتاج منها ويستبصر حلوالً 

ملية االبتكارية بقدر ما وتطويره مبا يتفق والفكر املعاصر والوظائف العصرية يكون سعيه يف الع

 .  يستطيع إعادة وصيافة ما استخدم من قبل برؤية جديدة وحلول معاصرة

  املشغوالت املعدنية اململوكية كرتاث : 

أما عن االستفادة من املشرغوالت املعدنية اململوكية كرتاث حافل بالقيم الفنية والتقنية فهو  

، لذا كان االهتمام  اإلنتاجلزخريف والدقة والتنوع وفزارة تراث تعددت فيه األساليب التقنية والثراء ا

بدراسة ذلك الرتاث والكشف عن فلسفة الفكر املصاحب له وإدراك العالقات الفنية وهو الذي 

بدوره ينمي القدرة االبتكارية ويصقلها ، فليس الرغرض من دراسة الرتاث النقل احلريف كما ذكرنا 

وإمنا  ثرية وذلك باحلذف أو اإلضافة أو عمل تراكيب جديدةسواء من املتاحف أم الكتب األ
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اهلدف تكشف القيم الفنية وكذلك املنطلقات الفكرية والعقائدية املنبثقة منه واليت قام عليها مث 

تناوله بالتحليل حملاولة فهم الصيغ املختلفة واحللول املصاحبة هلا واليت استخدمها الفنان املسلم مع 

وألن تلك ، يم الفنية والتصميم اجليد ومدى االرتباط بالفكر الفلسفي اإلسالمي حمافظته على الق

املشرغوالت املعدنية اململوكية واليت ال هندف من دراستها تعلم قواعد وأصول صناعية فقط بقدر ما 

تتضمنه من أساليب معرفية ورموز وقيم تشكيلية ميكن للرتبية الفنية بعامة وأشرغال املعادن خباصة 

تستفيد من تلك اخللفيات واملهارات الصناعية اليت اقرتنت بتلك املشرغوالت ليس فقط  أن

ومن هنا ، باخلربات املهنية اليت تستند إىل أصول وقواعد علمية بل يتعدى ذلك إىل مفهوم مجايل 

ومن قبل يتضح دور وأمهية هذا الرتاث اهلائل الذي ميكنه إثراء برامج الرتبية الفنية يف التعليم العام 

لطالب الرتبية الفنية يف أشرغال املعادن واالستفادة من القيم الفنية والتقنية للمشرغوالت املعدنية 

 . اململوكية 

لك القيم ليس بقصد التقليد وإمنا إلثراء الرصيد الذايت من اخلربات ويتم بعد امتصاص ت 

عالوة على أن املمارس ألشرغال املعادن جيد يف طياهتا حلواًل موفقة ملشكالت تواجهه من ناحية 

 . الرتاكيب الصناعية واملعاجلات الزخرفية بل ويف اهليئة العامة للمشرغولة من ناحية التصميم 

ًا تربوية أخرى يف هتيئة الطالب الكتساب اخلربات من املمارسة الفعلية مث إهنا متثل قيم 

ومن ، حيث تتاح هلم من الناحية الرتبوية فرصة التدريب على حل املشكالت اليت يسعون حللها 

 .  هنا يتحقق التعلم عن طريق اخلربة املباشرة وفري املباشرة

لتعلم الذي جيب على الطالب أن يلم مث إن إدراك اجلانب الوظيفي للمشرغوالت من سبل ا 

 .  هبا ويضع الصيافات املعاصرة هلا لتالئم احتياجات العصر
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ولعل ذلك يكون من أهم أدوار ، إن دراسة تلك املشرغوالت تثرى التذوق لدى الطالب  

الرتبية الفنية اليت جيب أن نسعى لتحقيقه داخل جمال الرتبية الفنية وخارجها وداخل املدرسة 

باجلمال والتعبري عنه ليكون للرتبية الفنية أثر يف تنمية التذوق لدى  اإلحساسجها يف تنمية وخار 

اإلنتاج الصناعي واحلريف جبانب مسئولية الرتبية الفنية يف الطالب جتاه الفنون التطبيقية اليت يتطلبها 

إلنتاج الصناعي فرس الوعي الصناعي لديهم وبتكوين االجتاهات حنو تذوق القيم التشكيلية يف ا

وتفهم خصائص التصميم اجليد من حيث مجال الشكل ومجال األداء الوظيفي هبدف الوصول إىل 

 . صيافات جديدة وإدراك لألشكال واألفكار وختطيطها يف أعماهلم الفنية

حسي للطالب حيث  فرهاإوهنا تكون الرتبية الفنية قد أسهمت يف ثقافة وتذوق و  

 . ون ثقافة بدون تذوق للفنال

سأظل أؤمن أشد اإلميان بأن تربية الناشئني لن تكون جديرة " ( ، بدون حممود ) ويذكر  

باباً وما الرتبية الفنية إال أن خترج لألمة ش، ركائزها  إحدىبامسها هذا إال إذا كانت الرتبية الفنية 

" . رهف احلواس أنه ال ثقافة برغري تذوق وال تذوق للفن إن مل ن،  عرفوا كيف يتذوقون اجلمال

 45ص

  أشغال املعادن يف الرتبية الفنية : 

وذلك عن طريق الفن ، إن فاية الرتبية الفنية تنمية الشخصية ككل جبوانبها املختلفة  

ولكي تتحقق تلك الرغاية ينبرغي أن تتوافر للطالب بيئة فنية متكنه أن يتعايش وجدانياً ويعي وينشط 

 . من خالل املشكالت الفنية اليت يعاجلها 

فالرتبية الفنية جمال خصب وفسيح مليء باخلربات املتنوعة واجلوانب املتعددة واليت ميكن  

ا عن ذاتيته ويف الوقت نفسه عن ماضيه وحاضره حيث تتسع جماالت للطالب أن يعرب من خالهل
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االبتكار أمامه يف مشاهداته لرتاثه القومي ومشكالت بيئته وحياته العصرية والوعي بكل ما حوله 

 . اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً وعقائدياً من خالل الفن 

كوهنا إحدى جماالت الرتبية الفنية يهدف إىل   وإشرغال املعادن كأحد فروع الرتبية الفنية مث 

 . دراسة مشكالت التشكيل الفين خبامات معدنية وربطها بالرتاث بعامة ومنها اإلسالمي 

كما أن اهلدف من تدريس أشرغال املعادن يف جمال العملية الرتبوية ليس فقط احلصول  

ل التعبري وتعميق خربة الطالب وتنمية بل إهنا شكل من أشكا، املهارة اليدوية  وإتقانعلى املعرفة 

 .إدراكه مبا يفيد يف جمال التعليم العام 

وطاملا أن االبتكار هو عملية هضم وختيل وإعادة إخراج هيئات جديدة حمملة بانفعال  

 . العمل الفين  إلنتاجاملبتكر وخرباته فسوف يترغري تبعاً لذلك نوع الصنعة أو املهارة الالزمة 

  واالبتكارالصنعة  : 

كثرياً ما خنلط بني اجلوانب االبتكارية وبني الصنعة أو املهارة املرتبطة باإلنتاج فقط يستطيع  

 . الطالب إتقان املهارات املتعلقة بالتشكيل املعدين ولكنه يف النهاية ال ينتج عمالً مبتكراً 

ا ليس نقصًا أو أن تزويد املتعلم هب( " م 8926، مخيس ) فمن تدريس املهارات يقول  

خطأ جيب على مدرس الرتبية الفنية أن يتجنبه ولكنه يف الواقع واجب من واجباته جيب أن يكون 

ملمًا باملهارات املختلفة كما عليه أن يعرف الكثري من الصول التقنية اليت تتصل مبادة الرتبية الفنية 

  31ص ." اخلربة متكاملة  ال سيما أن كل خربة تعليمية تتطلب نوعاً من املهارة حىت تصبح

أن النقص أو اخلطأ الذي جيب على مدرس " فيقول ( م 8926) املصدر السابق وميضي  

الرتبية الفنية أن يتجنبه هو تزويد التالميذ باملهارات املختلفة كشيء منفصل ذي كيان مستقل وإمنا 
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وأهدافهم وتكون يف الوقت  اليت يقدمها هلم متصلة برفباهتم وحاجاهتمالواجب أن تكون املهارات 

 31ص" . نفسه جزءاً متمماً للخربة التعليمية اليت ميارسوهنا 

وأن العمل الفين ، فالباحث يرى أن الصنعة واملهارة جزء ال يتجزأ من العملية االبتكارية  

 . يتحقق من التوازن بني اجلوانب الفنية والتقنية يف اإلطار التشكيلي 

مبتكرة سواء يف اهليئة الفنية أو الطرق التقنية ما مل  ميكنه أن يقدم حلوالً مث إن الطالب ال  

وكذلك على إمكانية األدوات واستخداماهتا ، ، يكن مدرباً على قواعد أولية يف التقنيات املختلفة 

واجلمع واللحام هارات كالقص والطرق من املومن هنا جيب أن يتم تدريب الطالب على جمموعة 

قبواًل يف النظريات  ، وإن كان هذا ال يلقى على حدة مث اجلمع بني كل منهما معاً  وفريها كل

 . املعاصرة يف الرتبية الفنية من الوجهة الرتبوية 

الصنعة بل يف تعويد الطالب ال سيما يف مراحل التعليم  إتقانحيث إن الرغاية ليست يف  

حيقق اجلانب االبتكاري والتذوقي معاً ، ي الذوالذي نعد طالبنا للعمل هبا على التفكري املتشعب 

ضمن برامج الرتبية الفنية كمادة تنمي القدرة االبتكارية والتذوق  - كما ذكرنا  –املعادن  وإشرغال

 . للعالقات اجلمالية 

ومن هنا ميكن االستعاضة عن تلك املهارات السابق ذكرها فتكون من خالل منو العمل  

 . ها الفين نفسه ، ومدى حاجته إلي
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 نتائج البحث

اجمموعة من النتائج نوجزها بعد الدراسة والتمحيص توصل الباحث من خالل هذا البحث  

 :  فيما يلي

وجود قيم فنية ومجالية يف املشرغوالت املعدنية اليت صنعها احلريف اململوكي تتمثل يف  -8

 .، والتكرار ، والوحدة ،واإلتزان ، والتناظر ، والتماثل اإليقاع اخلطي واللوين 

 .باإلتقان والدقة متيز احلريف اململوكي يف تنفيذ املشرغوالت  -5

ذا يدل على قدرة الفنان والصانع اململوكي التوافق بني القيم اجلمالية والوظيفية ، وه -4

 .لتطويع املعادن بسهولة وإتقان ، واإلستفادة منها 

يقصد باملشرغوالت املعدنية كل معدن جرت معاجلته بأحد أساليب الزخرفة على  -3

 أخل. .اإلفراد  وأالتشفري  وأالسطح بإستخدام التقبيب 

 : من خالل حتليل األعمال تبني ما يلي  -2

 عة أساسًا هندسيًا منفردًا ، وإن كانت مجيعها تعتمد على األحجام أن لكل قط

اليت تنوعت بني املخروط ، الكرة ، ونصف الكرة ، واالسطوانة ، اهلرم ، املنشور ، 

والدائرة ، وقد استخدمها يف اتزان حموري لكافة أعماله ومراعاته اإلفالق يف 

 .على بعمل حتديدات بصرية كاألفق أشكاله من أ

 احه يف إجياد العالقة بني الشكل والتنظيم الزخريف من خالل إطارات زخرفية جن

أفقية وجناحه يف املواءمة بني الزخارف الكتابية والنباتية واحليوانية واهلندسية وأحياناً 

اآلدمية ومتكن من صيافتها يف وحدة دينامكية جديدة مؤكداً مراعاته للتفاعل بني 

 . الشكل واألرضية 
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  أظهرت املشرغوالت قدرة رياضية رائعة يف التحكم يف النسب ، فقد متيزت

األعمال اليت مت حتليلها أهنا كانت متناسبة مع بقية األجزاء ، وتوزيعه للمسافات 

أي املزاوجة بني بناء الشكل من ناحية والزخرفة والتقنية املنفذة هبا من ناحية 

الشكل والزخرف وطريقة التنفيذ  أخرى ، أي العالقة بني الكل العام من حيث

 .  وإجادته يف التنوع لطرق التشكيل وتعدد األشكال واستخدامه 

  ًأظهرت دراسة املشرغوالت املعدنية اململوكية أن طرزها املختلفة تعد مبثابة امتدادا

للطرز اإلسالمية األوىل اليت أخذت يف التبدل والترغري والتلخيص إىل أن وصلت 

الشكلي هبدف اخلالص من املادة وفنائها ، لتأكيد قوة اخلالق  حلالة من التجريد

وسيطرته على الكون والوجود واملتأمل للمشرغوالت يلمح فيها تأثريات متباينة من 

 .الطرز اإلسالمية املندجمة واملتداخلة 

  استخدم الفنان املسلم العديد من التكوينات الشكلية اهلندسية والعضوية ومزجها

لوحدات الزخرفية اليت متثلت يف أشكال النبات احملورة واألشكال مبجموعة من ا

اآلدمية واحليوانية وزخارف الرنوك والزخارف اهلندسية والكتابية ولقد عاجلها 

بأحكام ينم عن فهمه لقواعد الوحدة يف التصميم ووعيه مبتطلبات السيطرة على 

 .احليز الفين دون التعارض مع اجلانب الوظيفي 

 تشكيلية ومجالية عديدة تتمثل يف املشرغوالت اململوكية تتمثل يف ارتباط  هناك قيم

الشكل واألرضية والتكرار واالتزان وتناسب القيم امللمسية مع اجلانب الشكلي 

والوظيفي ، ووحدة الطراز ، واللمسة الذاتية املوحدة للفنان املسلم ، وتنوع وتدرج 

اجمسمات ، وهذه القيم تتنوع وتتداخل النسبة والوعي بالقيم الظلية يف إنشاء ا

 . لتزيد من القيم االبتكارية للمشرغولة املعدنية اململوكية 
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  استخدم الفنان املسلم العديد من األساليب التقنية التقليدية يف تنفيذ مشرغوالته

وبعض األساليب احلديثة كالربمشة والنيللو ، واستطاع أن يربز العديد من القيم 

دامه البارع لتلك األساليب مع تناسبها مع القيم الشكلية والوظيفية الفنية يف استخ

حبيث ترتبط هذه املشرغوالت بوحدة متكاملة مع أشكال العمارة لنلمح تأثريات 

 . الوحدة الكلية واجلزئية يف مفردات احلياة الكونية يف ظل سيطرة الفكر اإلسالمي 

  املعدنية استنادًا لروح العقيدة تبلورت رؤية الفنان والصانع املسلم ملشرغوالته

واملنطلقات الفكرية اليت كانت التزامًا من قبل الفنان جتاه ما تنتجه يداه إلدراكه 

القانون الذي تقوم عليه سائر األشياء ، فخضعت أعماله باحلس الفطري إىل كل 

املقومات الفنية عالوة على حذفه للجوانب التقنية ، فكانت أعمال الباهرة اليت 

كن اإلفادة منها والتعرف عليها ومتكني دارس الفن وطالب الرتبية الفنية من مي

االستفادة منها برؤية معاصرة وهي ما تسعى إليه الرتبية الفنية يف كيفية االستفادة 

 . من الرتاث كهدف تعليمي تربوي 

  أشرغال املعادن يف جمال العملية الرتبوية ليس الرغرض منها احلصول على املعرفة

إتقان املهارات فقط ، وإمنا هي جزء من العملية االبتكارية اليت نسعى لتحقيقها و 

 . يف إطار فين ومبا يتفق والفكر املعاصر 
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 التوصيات

جيب االهتمام والعناية باألساليب االبتكارية واحللول اليت قدمها الفنان والصانع  -8

 . يف أعماله والنظر إليها برؤية عصرية  اإلسالمي

تنبه الدراسة إىل احلس الفين املتميز للمشرغوالت املعدنية اململوكية حيث تتوافر القيم  -5

ويظهر ذلك احلس من التداخل والتكامل والوحدة بني ، الفنية يف مجيع املشرغوالت 

ه الطالب إىل التجريب والبحث يف حتقيق القيم ، يوجلذا نوصي بأن ت؛ هذه القيم 

والذي ال شك فيه أن مثل هذا االجتاه اخلالق يعد الطالب بعد خترجه إىل استخدام 

اخلامات واألدوات املتاحة املوجودة باملدرسة استخدامًا إبداعيًا كممارس للفن أو 

 . موجه له 

بتكارية لديه من خالل أعماله تفهم معلم الفن الناشيء هلذه القيم ينمي القدرة اال -4

 . وكذا دروسه لطالبه يف مادة أشرغال املعادن 

هذا البحث وهو يف مقدمة البحوث اليت اهتمت بالتحليل والكشف عن القيم الفنية  -3

ي الباحث بإجراء املزيد من البحوث حتت املشرغوالت املعدنية اململوكية يوصوالتقنية يف 

إسالمية أخرى سابقة أو الحقة ملعرفة تطور هذه  معايري موضوعية للتحليل يف عصور

 . املشرغوالت 

العودة إىل تنشيط الوعي املتحفي لدى الطالب وربطهم بالرتاث والعمل على تكثيف  -2

وعلى ذلك يوصي ، الزيارات بتخطيط منظم حبيث يفي الرغرض التعليمي والفين منها 

رتاث بعامة واملشرغوالت الباحث بوضع برنامج تعليمي يساعد الطالب يف التذوق لل



241 

املعدنية اململوكية خباصة مع الرتكيز على اجلوانب الفنية والتقنية وجعل تلك الزيارات 

 . ضمن خطة الدراسة 

العناية بالعرض املتحفي ومواكبته ألحداث النظم العلمية والعناية بالبيانات على األثر  -6

 . لتحليل العلمي والفين هلااملتحفي وإقامة قاعات عرض لألفالم والصور املصحوبة با

تفهم اجلوانب التارخيية والفنية لختصيص مكتبة فنية للرتاث اإلسالمي بالكلية يهدف  -7

 . والتقنية املصاحبة لذلك الرتاث اهلائل 

ج والربامج التعليمية هبدف اهوإثراء املن، إعادة النظر يف طرق تقدمي الرتاث للطالب  -1

ب مبا حيتويه هذا الرتاث من أساليب معرفية وحلول إثراء املمارسات الفنية لدى الطال

 . ملشكالت فنية 

وذلك بزيارات ميدانية للورش كي يتعرف الطالب ، والصناع  الفناننياالستعانة خبربات  -9

على العمليات احلرفية واإلملام هبا وإدراكهم إلمكانية اخلامات واألدوات لتكامل اخلربة 

 . التعليمية ودقة وتنوع األداء 
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